
เทคนคิการสมัภาษณง์านอยา่งมอือาชพี

วนัพฤหสับดทีี ่7 กรกฎาคม 2565
โรงแรมโนโวเทล สขุมุวทิ 20

หลกัสตูร 1 วนั

ทา่นละ    4,000 บาท ยังไมร่วมภาษีมลูคา่เพิม่ 7 %
เฉพาะนติบิคุคลสามารถหกัภาษี ณ ทีจ่า่ย 3% ได ้
ราคานีร้วมเอกสาร อาหารวา่งและอาหารกลางวันตลอดหลกัสตูร
***สามารถหกัค่าใชจ้า่ยทางภาษไีด ้200% ของคา่ใชจ้่าย
จรงิ ตามพระราชกฤษฎกีาฉบบัที ่437 ใช ้19 ตุลาคม พ.ศ. 
2548 เป็นตน้ไป

หลายๆองคก์รมักใชก้ารสมัภาษณ์งานเป็นเครือ่งมอืหลกัใน
การคดัเลอืกผูส้มัครเขา้ทํางานในตําแหน่งงานตา่งๆ และผูบ้รหิาร
หลายคนมักจะตัง้คําถามวา่จะทําอยา่งไร? จงึจะสามารถคดัสรร
ผูส้มัครทีเ่ป็นคนเกง่และคนดมีคีณุสมบตัเิหมาะสมกบัวัฒนธรรม
องคก์รและลกัษณะงานทีต่อ้งการได ้
หลกัสตูรเทคนคิการสมัภาษณ์งานอยา่งมอือาชพี ออกแบบมาเพือ่
ฝึกทักษะการสมัภาษณ์งานใหก้บัผูบ้รหิารหรอืหวัหนา้งานใหม้ี
แนวทางในการสมัภาษณ์ผูส้มัคร เพือ่รวบรวมและเจาะลกึขอ้มลูใน
อดตีของผูส้มัคร และนํามาเปรยีบเทยีบผูส้มัครทัง้หมดเพือ่หา
บคุคลทีเ่หมาะสมกบัตําแหน่งงาน หลกัสตูรนีจ้งึเนน้ใหผู้เ้ขา้อบรม
สามารถเรยีนรูแ้ละเขา้ใจเทคนคิการสมัภาษณ์งานทีถ่กูวธิ ีมหีลกั
และขัน้ตอนในการเจาะลกึเพือ่คน้หาพฤตกิรรมหลกัของพนักงาน 
เพือ่ชว่ยกลัน่กรองคนทีม่คีวามสามารถมสีมรรถนะในการทํางาน
ตามทีอ่งคก์รตอ้งการอยา่งยิง่

ผูเ้ขา้รบัการอบรม  ผูบ้รหิาร / ผูจั้ดการ / หวัหนา้งาน

รปูแบบวธิกีารฝึกอบรม
 กจิกรรมกลุม่และฝึกปฏบิตั ิ 50%
 การบรรยาย  30%
 Case Study  20% 

หลกัการและเหตผุล
เนือ้หาหลกัสตูร เวลา 09:00-16:00 น.

1. ความผดิพลาดทีม่ักเกดิขึน้ในการสมัภาษณ์งานแบบเดมิ
2. เทคนคิใหม ่“การสมัภาษณ์งานเชงิพฤตกิรรม (Competency 
Based Interview)”
3. เทคนคิการเตรยีมตวัเพือ่สมัภาษณ์งาน
4. กอ่นการสมัภาษณ์
5. ระหวา่งการสมัภาษณ์
6. หลงัการสมัภาษณ์
7. เทคนคิการตัง้คําถามสมัภาษณ์เพือ่เจาะลกึพฤตกิรรมของผูส้มัคร
8. คําถามเพือ่ประเมนิความเหมาะสมกบัวัฒนธรรมองคก์ร
9. คําถามเพือ่ประเมนิทัศนคตใินแงม่มุตา่งๆ
10. คําถามสมัภาษณ์เพือ่ประเมนิความรูใ้นงาน
11. คําถามสมัภาษณ์เพือ่ประเมนิทักษะตา่งๆ
12. เทคนคิการวเิคราะหแ์ละประเมนิผูส้มัครเพือ่การตดัสนิใจวา่จา้ง
13. ฝึกปฏบิตักิารสมัภาษณ์งานแบบ Behavioral based Interview
14. ขอ้พงึระวังและปัจจัยแหง่ความสําเร็จในการสมัภาษณ์ทีม่ี
ประสทิธภิาพ

วตัถปุระสงค์
1. ผูเ้ขา้อบรมเขา้ใจหลกัการและวธิกีารสมัภาษณ์ รวมถงึเขา้ใจถงึ
หลกัในการตัง้คําถามและการประเมนิผลจากการสมัภาษณ์ เพือ่สรปุ
และสามารถนําไปใชใ้นการบรหิารงานบคุคลไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ
2. ผูเ้ขา้อบรมสามารถตัง้คําถาม เพือ่คน้หาและวเิคราะหห์าพฤตกิรรม
หลกัของผูส้มัครไดต้รงกบัความคาดหวังของตําแหน่งงาน
3. ผูเ้ขา้อบรมมทัีกษะการสมัภาษณ์โดยใชเ้ครือ่งมอืในการตัง้คําถาม
เพือ่เจาะลกึ Competency ของผูส้มัครและสามารถประเมนิผลจาก
การสมัภาษณ์ไดค้นทีม่สีมรรถนะตามทีอ่งคก์รตอ้งการ

เนือ้หาหลกัสตูร 

คา่ลงทะเบยีน

อาจารยธ์นเดช ทพิยอภชิยากลุ

 กําลงัศกึษา ปรญิญาเอก ปรัชญาดษุฎบีณัฑติ สาขารัฐ
ประศาสนศาสตรม์หาวทิยาลยับรูพา

 ปรญิญาโท รัฐประศาสนศาสตรม์หาบณัฑติ สาขาบรหิาร
ทรัพยากรมนุษย์

 สถาบนับณัฑติพัฒนบรหิารศาสตร ์(NIDA)
 ปรญิญาตร ีนติศิาสตรบ์ณัฑติ สาขากฎหมายแพง่และพาณชิย์

จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

วทิยากร

1. ผูเ้ขา้อบรมมคีวามรูแ้ละความเขา้ใจในเรือ่งเทคนคิการสมัภาษณ์
ผูส้มัครงาน และสามารถนําความรูไ้ปประยกุตใ์ชใ้นการสมัภาษณ์งาน
ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ
2. ผูเ้ขา้อบรมมทัีกษะการสมัภาษณ์โดยใชเ้ครือ่งมอืในการตัง้คําถาม
เพือ่เจาะลกึสมรรถนะของผูส้มัคร และสามารถประเมนิผลจากการ
สมัภาษณ์ไดค้นทีม่สีมรรถนะตามทีอ่งคก์รตอ้งการได ้

ประโยชนท์ีจ่ะไดร้บั



เทคนคิการสมัภาษณง์านอยา่งมอือาชพี

วนัพฤหสับดทีี ่7 กรกฎาคม 2565

แบบฟอรม์การลงทะเบยีน
เพือ่ใหเ้กดิประโยชนส์งูสดุและความสะดวกแกผู่เ้ขา้สมัมนา กรณุากรอกรายละเอยีดใหค้รบทกุชอ่ง

ชือ่บรษัิท _________________________________________ ประเภทธรุกจิ_______________________________________
สํานักงานใหญ ่     สาขาที่ __________________ เลขประจําตวัผูเ้สยีภาษี _______________________________________  

ทีอ่ยู ่______________________________________________________________________________________________
ผูป้ระสานงาน_______________________________________โทรศพัท_์________________ตอ่_______________________
อเีมล(์โปรดระบ)ุ_____________________________________โทรสาร___________________________________________

1.ชือ่-นามสกลุ______________________________________ตําแหน่ง___________________________________________
อเีมล(์โปรดระบ)ุ__________________________________________มอืถอื (โปรดระบ)ุ_______________________________

2.ชือ่-นามสกลุ______________________________________ตําแหน่ง___________________________________________
อเีมล(์โปรดระบ)ุ__________________________________________มอืถอื (โปรดระบ)ุ_______________________________

3.ชือ่-นามสกลุ______________________________________ตําแหน่ง___________________________________________
อเีมล(์โปรดระบ)ุ__________________________________________มอืถอื (โปรดระบ)ุ_______________________________

จํานวนผูเ้ขา้สมัมนา อตัราคา่สมัมนา ภาษมีลูคา่เพิม่ 7% หกั ณ ทีจ่า่ย 3% สทุธิ

• 1 ทา่น 4,000.00 280.00 120.00 4,160.00

ลงทะเบยีนกอ่นวนัที่
01/07/2022 3,500.00 245.00 105.00 3,640.00

สอบถามขอ้มลูเพิม่เตมิ

โทรศพัท ์085-938-6299, 082-4235915

ลงทะเบยีนสํารองทีน่ ัง่
กรอกแบบฟอรม์ สง่มายัง 
 อเีมล์ brainassetsale1@gmail.com

วธิกีารชําระเงนิ

 โอนเงนิเขา้บญัชอีอมทรัพย ์ธนาคารกรงุเทพ สาขา้นแพว้
 เลขทีบ่ญัชี 287-0-26170-4               
 เชค็ขดีครอ่มสัง่จา่ยบรษัิท เบรนแอสเสท เซฟตี ้เทรนนิง่ จํากดั 

กรณีหกัภาษ ีณ ทีจ่า่ย
บรษัิท เบรนแอสเสท เซฟตี ้เทรนนิง่ จํากดั (สํานักงานใหญ)่
99/63 ซอยพทุธบชาู 36 แยก 1 แขวงบางมด เขตทง่คุร ุกรงุเทพฯ
10140
เลขประจําตวัผูเ้สยีภาษ:ี 0105563158712

การแจง้ยกเลกิ: ผูส้มัครสามารถทีจ่ะยกเลกิการเขา้อบรมได ้ ใน
กรณีทีท่า่นยกเลกิกอ่นวันงาน 15 วัน บรษัิทฯ จะหกัคา่ธรุการ รอ้ย
ละ 10 ของคา่สมัคร และในกรณีทีท่า่นยกเลกิกอ่นวันงาน 7 วัน 
บรษัิทฯ จะคนืเงนิรอ้ยละ 50 ของคา่สมัคร นอกเหนอืจากนีแ้ลว้ 
บรษัิทฯ จะไมค่นืเงนิใดๆ ทัง้ส ิน้

หมายเหต ุเมือ่ชําระคา่สมัมนาเรยีบรอ้ยแลว้โปรดสง่ใบPay-in เพือ่
เป็นหลกัฐานการยนืยัน
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