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Course outline
เทคนิคการสรรหาคัดเลือกคน “เก่ง และ ดี” อย่ างมืออาชีพ
(สั มมนาเชิงปฏิบัติการ)

(Talent Recruitment and Selection Efficiently)
(1 วัน)
โดย

อาจารย์ พงศา บุญชัยวัฒนโชติ
วิทยากร อาจารย์ และที่ปรึ กษาด้านบริ หารทรัพยากรบุคคล

หลักการ/แนวความคิด


การสรรหาและคัดเลือกคนในปัจจุบนั ถึงเป็ นกระบวนการที่สาคัญขององค์กร เพราะเป็ นจุดเริ่ มต้นของ
การที่จะมีกาลังคนที่มีศกั ยภาพพร้อมขับเคลื่อนองค์กรสู่ ความสาเร็ จ แต่หลาย ๆ องค์กรมักจะประสบ
ปั ญหา เช่น หาคนที่ตอ้ งการไม่ได้ จ้างคนที่ขาดความรู ้ความสามารถเข้ามาทางาน ผูส้ มัครมีคุณสมบัติ
ไม่ตรงกับงาน เป็ นต้น ผูท้ ี่ทาหน้าที่สรรหา และเป็ นผูส้ ัมภาษณ์ หรื อคณะกรรมการสัมภาษณ์และ
คัดเลือกบุคลากรจึงมีความจาเป็ นอย่างยิง่ ที่ตอ้ งเรี ยนรู ้เกี่ยวกับกระบวนการสรรหา และเทคนิคในการ
สัมภาษณ์และคัดเลือกคนสมัยใหม่ เพื่อที่จะสามารถคัดกรองคนเก่งและคนดี มีความเหมาะสมเข้ามา
ร่ วมงานกับองค์กรได้ในที่สุด หลักสู ตรนี้ได้รับการออกแบบขึ้นเป็ นหลักสู ตรฝึ กอบรมเพื่อช่วยให้ผเู ้ ข้า
อบรมมีความเข้าใจถึงกลยุทธ์การสรรหาคนยุคใหม่ และสามารถสัมภาษณ์และคัดกรองคนได้แบบมือ
อาชีพ ส่ งผลให้การคัดเลือกคนมีประสิ ทธิ ภาพยิง่ ขึ้น และได้ผลตามความต้องการขององค์กรอย่าง
แท้จริ ง

วัตถุประสงค์ของหลักสู ตร
 เพื่อให้ผเู ้ ข้ารับการอบรมมีความรู ้ ความเข้าใจและตระหนักถึงความสาคัญของการสรรหาคัดเลือก

พนักงาน
 เพื่อเสริ มสร้างพัฒนาทักษะการสัมภาษณ์เพื่อการคัดเลือกพนักงานให้กบั ผูเ้ ข้ารับการอบรม
 เพิ่มขีดความสามารถในการตัดสิ นใจคัดเลือกพนักงานใหม่ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ตามที่องค์กร
ต้องการ
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 สามารถนาความรู ้ไปประยุกต์ใช้ในการสัมภาษณ์และคัดเลือกพนักงานใหม่ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและ

ประสิ ทธิผล

รายละเอียดเนื้อหาตามหลักสู ตร
 ก้าวออกจากวิธีการเดิม ๆ ในการสรรหาพนักงาน
 เรี ยนรู ้หลักการและแนวคิดในการสรรหาเชิงรุ ก














 การแบ่งส่ วนการตลาดแรงงานเพื่อกาหนดกลุ่มเป้ าหมายในการสรรหา
 การเลือกช่องทางการสรรหาสู่ กลุ่มเป้ าหมายที่ตอ้ งการ
 ส่ วนผสมทางการตลาดแรงงาน เครื่ องมือในการจูงใจกลุ่มเป้ าหมายผูส้ มัครงาน
Job Analysis กับการหาความต้องการของแต่ละตาแหน่งงานเพื่อการสรรหาคัดเลือก
เครื่ องมือในการคัดเลือกบุคลากร
 เครื่ องมือการทดสอบ
 เครื่ องมือในการสัมภาษณ์
 เครื่ องมือในการตรวจสอบ
ประเภทของการสัมภาษณ์คดั เลือกคนในปัจจุบนั
หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับการสัมภาษณ์งาน การตั้งคาถาม /และตัวอย่างชุดคาถามในการสัมภาษณ์
การสัมภาษณ์ในรู ปแบบต่างๆ
การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างคาถาม (Structured Interview) และการสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง
คาถาม (Unstructured Interview)
การวิเคราะห์ Resume ของผูส้ มัคร และการตั้งคาถามจาก Resume
เทคนิคการตั้งคาถามประเภทต่างๆ เช่น
 คาถามเพื่อดูประสบการณ์และผลสาเร็ จในการทางาน (Behavioral Questions)
 คาถามเพื่อดูแนวคิดและทัศนคติ (Attitude Questions)
 คาถามเพื่อดูความสามารถในการแก้ไขปั ญหา (Situational Questions)
 การตั้งคาถามเพื่อวิเคราะห์ Competency ของผูส้ มัครงาน เช่น การใช้ STAR Question เป็ นต้น
 ฯลฯ
กาวิเคราะห์และประเมินผูส้ มัครงานจากการตอบคาถามสัมภาษณ์งาน
Do & Don't ในการสัมภาษณ์ของผูส้ ัมภาษณ์

Work Shop / กรณีศึกษา
การวิเคราะห์งานเพื่อหาความต้องการคุณสมบัติเพื่อการสรรและคัดเลือกพนักงาน
 ฝึ กปฏิบต
ั ิออกแบบชุดคาถาม ในการสัมภาษณ์ผสู ้ มัครงานประเภทต่าง ๆ
 แบ่งกลุ่มฝึ กปฏิบตั ิบทบาทสมมติ (Role-Play) ในการสัมภาษณ์ผสู ้ มัครงาน
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รายละเอียดและเทคนิคที่อาจารย์ ใช้ ในการดาเนินการฝึ กอบรม
 การบรรยายอย่างมีส่วนร่ วม (Participative Techniques)
 อภิปรายกลุ่ม
 Case Study และ Workshop
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