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  Course: 
Effective Interviewing Skills and Techniques 
เทคนคิการสมัภาษณ์พนกังานใหม ่

   

Duration: 1 Day (9:00 – 16:00) 
 

หลักการและเหตุผล:   

“ ทาํอย่างไร...จึงจะสามารถคัดเลือกพนักงานใหม่...ให้ได้คณุภาพตรงตามต้องการ ” ... 

หลายหน่วยงานหรือหลายองคก์ร มกัจะประสบกบัปัญหาเร่ืองการรบับคุลากรหรือพนกังานใหมเ่ขา้มาทาํงาน คือเมื่อรบัสมคัร 

ผ่านขัน้ตอนการคดัเลือกและบรรจเุขา้ทาํงานแลว้ กลบัไม่ไดค้ณุภาพตรงตามความตอ้งการ       

ปัญหาหลกัท่ีสาํคญัก็คือ ยงัขาดวิธีการคดักรองท่ีเหมาะสม โดยเฉพาะในขัน้ตอนของการสอบสมัภาษณ ์ซึ่งหลายหน่วยงาน

อาจจะทาํตามความเคยชิน เช่น กาํหนดกรอบง่าย ๆ แลว้จบัผูส้มคัรงานมานั่งตอบคาํถาม จากกรรมการสอบ โดยคณะกรรมการ ก็ตัง้

จากผูม้ีตาํแหน่งสงู / ผูอ้าวโุสท่ีน่าเกรงขาม / ผูท่ี้จะเป็นหวัหนา้ของพนกังานคนนัน้ และตวัแทนจากฝ่ายบคุคล เป็นตน้ ซึ่งกรรมการบาง

ท่านอาจจะเป็นผูท่ี้มีความรูค้วามสามารถเขา้ใจเร่ืองเทคนิคการสมัภาษณด์ี มีความเขา้ใจในคุณลกัษณะตาํแหน่งและความตอ้งการ

เฉพาะ เตรียมตัวเตรียมคาํถามดี มีเทคนิควิธีการถามและการฟังคาํตอบท่ีดี มีชัน้เชิงทางจิตวิทยาดี เขา้ใจ กฎ กติกา มารยาทดี แต่

กรรมการบางท่านก็อาจจะไม่เก่งเร่ืองเทคนิคการสัมภาษณ ์อาจจะใชส้ไตลส่์วนตวัของตนเอง ทาํใหเ้กิดความผิดพลาดได ้ทาํใหก้าร

คดัเลือกนัน้ เสียคนดีไป และไดค้นท่ีไม่ตรงกับความตอ้งการมา ทาํใหเ้กิดผลเสียถึง 3 ฝ่าย นั่นคือ องคก์รไดค้นมาไม่ตรงตามตอ้งการ 

งานก็มีปัญหา ตอ้งเสียงบประมาณและเวลา ตอ้งสรรหาคนใหม่ ส่วนตวัผูส้มคัรหรือพนกังานท่ีถูกคดัเลือก ก็ตอ้งเสียเวลาทดลองงาน 

เมื่อไดง้านไม่ตรงความสามารถ ทาํงานไม่ไดก้็ตอ้งออกไปเริ่มตน้หางานใหม่ ส่วนผูส้มคัรหรือพนกังานท่ีมีความเหมาะสมควรจะไดง้าน 

แต่ตกสมัภาษณ ์ก็ตอ้งเรร่่อนเสียเวลาหางานต่อไป ดงันัน้การสอบสมัภาษณ ์จึงอาจเป็นทัง้ผลบุญและผลบาปทัง้ต่อองคก์รและต่อตวั

พนกังานผูถ้กูสมัภาษณ ์

   การสมัภาษณท่ี์ไดผ้ลดี จะตอ้งทราบถงึขัน้ตอน กระบวนการสาํคญั ท่ีตอ้งเตรียมอย่างจรงิจงัก่อนทาํการสอบสมัภาษณ ์ไม่

ว่าจะเป็นเร่ืองของปัญหาท่ีแทจ้รงิของความตอ้งการคน การกาํหนดคณุลกัษณะตาํแหน่ง คณุลกัษณะพิเศษเฉพาะ การกาํหนดรูปแบบ 

กระบวนการ ขั้นตอนวิธีการสัมภาษณ ์ทั้งแบบปกติ และแบบพิเศษเฉพาะ การกาํหนดคุณสมบัติของคณะกรรมการสัมภาษณ ์การ

คัดเลือกและการแต่งตัง้คณะกรรมการสัมภาษณ ์การเตรียมตัวและการสรา้งความเขา้ใจร่วมของคณะกรรมการ การอภิปรายและ

สรุปผลการสมัภาษณ ์ตลอดจนเทคนิควิธีการประกอบต่าง ๆ ท่ีสมบรูณแ์บบ    

ดงันัน้ การจะคดักรองเพ่ือใหไ้ดพ้นักงานท่ีดี ก็ตอ้งมีเคร่ืองคดักรองท่ีเหมาะสม แมผู้ส้มคัรจะผ่านการคดักรองจากการสอบ

ขอ้เขียนมาแลว้ แต่ขัน้ตอนการสมัภาษณก์็เป็นขัน้ตอนท่ีจาํเป็นอย่างยิง่ท่ีจะตอ้งใหม้คีณุภาพ ผูท่ี้อยู่ในบทบาทของการทาํหนา้ท่ีทกุส่วน

ตอ้งมีประสิทธิภาพ การอบรมหลกัสตูรนี ้จะช่วยเสรมิความรูค้วามเขา้ใจท่ีถกูตอ้งเก่ียวกบั กระบวนการขัน้ตอน เทคนิควิธีการท่ีดี ตัง้แต่

เริ่มตน้จนเสร็จสิน้กระบวนการ ให้มีความเชี่ยวชาญ เพ่ือให้สามารถนาํไปใช้ในการทาํงานจริงในการสัมภาษณ์พนักงานใหม่ใน

หน่วยงานหรือองคก์รไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 

 

วัตถุประสงคก์ารอบรม: 

• เพ่ือใหส้ามารถดาํเนินการสมัภาษณเ์พ่ือการคดัเลือกบคุลากรไดต้รงกบัความตอ้งการของหน่วยงานหรือองคก์ร 

• เพ่ือใหผู้เ้ขา้รบัการอบรม มีความรูค้วามเขา้ใจเก่ียวกบัปัญหาโดยทั่วไป และปัญหาเฉพาะโดยตรงของการคดัเลือกพนกังานใหม ่

• เพ่ือใหผู้เ้ขา้รบัการอบรม มีความรูค้วามเขา้ใจท่ีถกูตอ้งเก่ียวกบักระบวนการ ขัน้ตอนและเทคนิควิธีการตา่ง ๆ ในการสมัภาษณ์

พนกังานใหม ่
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• เพ่ือใหท้ราบถึงผลกระทบและความเสียหายท่ีอาจเกิดขึน้จากการคดัเลือกพนกังานผิดพลาด  

• เพ่ือใหส้ามารถนาํความรูค้วามเขา้ใจจากการอบรมไปใชใ้นการวางแผน การเตรียมการและดาํเนินการตามกระบวนการ ขัน้ตอน

การสมัภาษณ ์และสรุปผลการคดัเลือก ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 

หัวข้อการอบรม: 

• ปัญหาโดยทั่วไปของการคดัเลือกบคุลากรหรือพนกังานใหม ่

• ผลกระทบจากการคดัเลือกบคุลากรผิดพลาด 

 ผลกระทบต่องาน หน่วยงานหรือองคก์ร 

 ผลกระทบต่อพนกังาน 

 ผลกระทบต่อสงัคม 

• “ การสมัภาษณ ์” ผลบญุและผลบาป ในการชีช้ะตาของคนและองคก์ร 

• ปัญหาเฉพาะของการสมัภาษณเ์พ่ือคดัเลือกบคุลากรใหม ่

 ปัญหาจากหน่วยงานหรือองคก์ร   

 ปัญหาจากผูบ้รหิาร      

 ปัญหาจาก HR. หรือผูร้บัผิดชอบดาํเนินการ   

 ปัญหาจากองคค์ณะหรือทีมคณะกรรมการผูท้าํหนา้ท่ีในการสมัภาษณ ์  

 ปัญหาจากผูถ้กูสมัภาษณ ์  

• ทศันคติ แนวคิดท่ีถกูตอ้ง ของการสมัภาษณเ์พ่ือคดัเลือกบคุลากรท่ีมีคณุภาพ 

• กระบวนการ ขัน้ตอน และวิธีการต่าง ๆ ในการสมัภาษณท่ี์มีประสิทธิภาพ 

• วิธีการกาํหนดขอ้มลู สภาพปัญหา ขอ้จาํกดั ลกัษณะเฉพาะ คณุลกัษณะพิเศษ และรายละเอียดตา่ง ๆ ของงานและตาํแหน่ง 

• การพิจารณากาํหนดความตอ้งการท่ีเหมาะสม และเป็นไปไดจ้รงิ 

• เทคนิคการออกแบบ กาํหนดรูปแบบ สถานการณ ์ขัน้ตอนวิธีการตา่ง ๆ ในการสมัภาษณ ์

• การพิจารณาคดัเลือกและแต่งตัง้คณะกรรมการผูส้มัภาษณ ์

• การสรา้งความเขา้ใจและการสรา้งขอ้ตกลงรว่มของคณะกรรมการและผูเ้ก่ียวขอ้ง 

• จิตวิทยาเพ่ือการสมัภาษณ ์

• เทคนิคการส่ือสารเพ่ือการสมัภาษณข์องคณะกรรมการและผูเ้ก่ียวขอ้ง 

  รูปแบบวิธีการแสดงออก 

  การกาํหนดบคุลิกภาพ และบทบาท   

  ศิลปะการพดู  

  เทคนิคการตัง้คาํถาม และการฟังคาํตอบ  

  การแปรรหสั    

  การเชื่อมโยงการสนทนา 

  การสงัเกต Scanning อ่านออก มองทะล ุ  

  การสรา้งและการจดัการบรรยากาศ 

  เทคนิคการใชป้ระโยคคาํพดูสรุปจบ 
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• วิธีการ ประชมุ นาํเสนอ อภิปราย และสรุปผลการสมัภาษณ ์เพ่ือการคดัเลือก 

• ขอ้บกพรอ่งท่ีมกัเกดิขึน้ในการสมัภาษณ ์

• การรูเ้ท่าทนัผูถ้กูสมัภาษณท่ี์เกา๋เกม 

• การสรา้งภาพลกัษณแ์ละความรูส้กึท่ีดีในการสมัภาษณ ์  

• ตวัอยา่งและกรณีศกึษาต่าง ๆ ในการสมัภาษณ ์

• การฝึกปฏิบตัิตา่งๆ ทัง้การเตรียมการสมัภาษณ ์และการสมัภาษณจ์รงิ 

• แนวทางการปรบั กระบวนการ ขัน้ตอน และเทคนิควิธีการต่างๆ ใหม้ีความเหมาะสมกบัแต่ละหน่วยงานหรือองคก์ร 

 

รูปแบบการอบรม: 

• กิจกรรมกลุ่มสมัพนัธท่ี์เก่ียวขอ้งกบัการสมัภาษณ ์

• การบรรยายสลบักิจกรรม โดยวิทยากรมืออาชีพ ท่ีไดบ้รรยากาศท่ีหลากหลายตลอดการอบรม  

• ตวัอยา่งและกรณีศกึษาต่าง ๆ เก่ียวกบัการสมัภาษณพ์นกังานใหม ่ 

• ฝึกทกัษะตามขัน้ตอนการสมัภาษณ ์และการแกไ้ขปัญหาตา่ง ๆ ตามท่ีกาํหนด  

• Work Sheet / Workshop / Role Playing  

     

เหมาะสาํหรับ: 

• ผูบ้รหิาร / ฝ่าย HR (หรือชื่อเรียกอ่ืน) / ผูท่ี้มีหนา้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสมัภาษณเ์พ่ือคดัเลือกบคุลากร 

 

วิทยากร:  

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจาก บริษัท บอสตนัเน็ตเวิรค์ จาํกดั 

การศึกษา: 

• ระดบัปรญิญาเอก ดา้นการพฒันาและการปฏิรูปองคก์าร จาก CEBU DOCTORS’ UNIVERSITY, PHILIPPINES  

และ O.D. INSTITUE OHIO, USA   

 

ประสบการณก์ารทาํงาน 

• วิทยากรมืออาชีพมากประสบการณท่ี์เป็นทัง้นกัคิด นักวิชาการ นกัปฏิบัติ นกัอบรม นกักิจกรรม นกัพูด นกัส่ือสารมวลชน ในคน

เดียวกนั มีประสบการณท์าํงานโดยตรงทัง้ภาครฐัและองคก์รเอกชนขนาดใหญ่ 

• เป็นผูช้าํนาญการในการฝึกอบรมสมัมนาพฒันาบุคลากรทุกระดบั ในหลกัสตูรดา้นต่าง ๆ เช่น ภาวะผูน้าํ การบรหิาร วฒันธรรม

องคก์ร การจดัการ การขาย การบริการ การตลาด การส่ือสาร การปรบัทศันคติและแนวคิด การปลกุพลงัและการสรา้งแรงบนัดาลใจ 

การพฒันาบคุลิกภาพ ศิลปะการพดู Team Building กิจกรรม Walk Rally สมยัใหม่ ฯลฯ  

• เป็นวิทยากรและท่ีปรกึษาในการออกแบบหลกัสตูรการฝึกอบรมสมัมนาใหก้บัหน่วยงานทัง้ภาครฐัและเอกชนมากว่า 25 ปี 

• เป็นท่ีปรกึษาและวางแผนในการพฒันาและการปฏิรูปองคก์ร  

 

 

 

 

 



 

Boston Network Co., Ltd. Tel. 02-949-0955, 02-318-6891 Mobile: 086-337-8266, Fax: 02-949-0991 
E-mail: seminar@bostonnetwork.com, Web: http://www.bostonnetwork.com 

 

วัน เวลา สถานที ่และค่าใช้จ่าย ในการเข้าร่วมงานสัมมนา  

วนัท่ี 17 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 - 16.00 น. โดยสามารถเลือกการเขา้อบรมได ้2 ช่องทาง ดงันี ้

1. เข้าร่วมอบรมทีโ่รงแรมจสัมิน ซติี ้(ซอยสุขุมวทิ 23) หรือโรงแรมทีเ่ทยีบเทา่  

(สถานทีอ่าจมีการเปลี่ยนแปลงกรุณาตดิตอ่เจ้าหน้าทีป่ระสานงาน) 

ค่าใชจ้า่ยในการเขา้รว่มงานสมัมนา ราคา 6,500 บาท (ราคานีย้งัไม่รวมภาษีมลูค่าเพ่ิม 7%)  

2. เข้าร่วมอบรมแบบทางไกลโดยการประชุม Distance Learning Instructor-led Virtual Class via Face to Face 

Application   

ค่าใชจ้า่ยในการเขา้รว่มงานสมัมนา ราคา 5,500 บาท (ราคานีย้งัไม่รวมภาษีมลูค่าเพ่ิม 7%) 

 

สาํหรับรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อผู้ประสานงานอบรม โทร: 02 949 0955, 02 318 6891,  

086 337 8266, Email: seminar@bostonnetwork.com และ Line ID: @bostonnetwork 

 
 

ค่าฝึกอบรม สามารถหกัค่าใชจ้่ายทางภาษีได้ 200%ของค่าใช้จ่ายจริง 

 (พระราชกฤษฎกีาฉบับที ่437 ใช้ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2548 เป็นตน้ไป) 

 

สร้างสรรคห์ลักสูตรสัมมนาคุณภาพเย่ียมโดย 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:seminar@bostonnetwork.com
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แผนที ่ โรงแรมจสัมิน ซิตี ้(ซอยสขุมุวิท 23) (สถานทีอ่าจมีการเปลีย่นแปลงกรุณาติดต่อเจ้าหน้าทีป่ระสานงาน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หลักสูตรทีร่่วมสัมมนา วันสัมมนา

ช่ือ-นามสกลุ (ภาษาไทย)

(ภาษาองักฤษ) 

บรษัิท (ภาษาไทย)

(ภาษาองักฤษ)

ต าแหน่งงาน: แผนก/ฝ่าย:

เบอรโ์ทรศพัทท์ี่ท  างาน: เบอรโ์ทรศพัทมื์อถือ:

เบอรโ์ทรสาร Fax: E-mail: 

ช่ือผู้ประสานงาน (HR) เบอรโ์ทรศพัท์

ข้อมูลเพือ่ใช้ออกใบก ากับภาษี :โปรดตรวจสอบความชดัเจนครบถว้น เพ่ือความถกูตอ้งของใบเสรจ็/ใบก ากบัภาษีที่ทา่นจะไดร้บั)

ช่ือที่ใหร้ะบใุนใบก ากบัภาษี : ตามช่ือบรษัิทดา้นบน

ที่อยู่ที่ใหร้ะบใุนใบก ากบัภาษี:

การช าระเงนิค่าสัมมนา : สามารถสอบถามรายละเอียดและส ารองที่นั่งไดท้ี่ 02-949-0955, 02-318-6891 ต่อ 104, 105, 108, 109

วิธีการช าระเงนิ

โอนเงินเขา้บญัชี บรษัิท บอสตนัเน็ตเวริค์ จ  ากดั  

ธนาคารทีเอ็มบีธนชาต  สาขาเอสพละนาด รชัดา  บญัชีออมทรพัยเ์ลขที่ 667-2-01501-0  โอนวนัที่

ธนาคารไทยพาณิชย ์    สาขาสี่แยกศรวีรา            บญัชีออมทรพัยเ์ลขที่ 140-2-63049-9  โอนวนัที่

ถือเช็คจา่ยหนา้งานในนาม บรษัิท บอสตนัเน็ตเวริค์ จ  ากดั

จา่ยเงินสดหนา้งาน 

*โปรดน าหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ทีจ่่ายมายื่นในวันสัมมนา*

1) บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการส ารองที่นั่งใหแ้ก่ผูส้ง่เอกสารลงทะเบียนครบถว้นและช าระเงินแลว้เทา่นัน้

2) เจา้หนา้ที่จะแจง้ยืนยนัการลงทะเบียนของทา่นอีกครัง้หลงัจากไดร้บัเอกสาร

3) ในกรณีที่ทา่นส  ารองที่นั่งไวแ้ลว้แตไ่ม่สามารถเขา้รว่มการสมัมนาได ้  กรุณาแจง้ลว่งหนา้ก่อนวนังานอยา่งนอ้ย 10 วนั

*หากไม่แจ้งตามก าหนด ท่านจะต้องช าระค่าธรรมเนียมเอกสารเป็นจ านวน 50% ของอัตราค่าลงทะเบียน*

ข้อมูลครบถ้วนแล้ว กรุณาส่งกลับมาที ่Email: seminar@bostonnetwork.com หรือ Fax พร้อมส าเนาการโอนเงนิที ่02-949-0991

Registration Form
บรษัิท บอสตนัเน็ตเวริค์ จ  ากดั (ส านกังานใหญ่) 573/140  ซอยรามค าแหง 39  แขวงพลบัพลา

เขตวงัทองหลาง  กรุงเทพมหานคร 10310  Tel: 02-949-0955, 02-318-6891  Fax: 02-949-0991
เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี 0105548037730

Boston Network Co., Ltd. Tel: 02-949-0955, 02-318-6891, 086-337-8266, Fax: 02-949-0991

E-mail: seminar@bostonnetwork.com http://www.bostonnetwork.com

ข้อมูลผู้เข้าร่วมสัมมนา :(โปรดกรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นและชดัเจน, ภาษาไทย: ตัวบรรจง, ภาษาอังกฤษ: ตัวพมิพ)์
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