
  

Copyright (C) 2018 mirai campus All Right Reserved. 

人材を見極められる「採用面接の徹底活用法」 

เทคนิคการสมัภาษณ์งานให้ได้คนที7ใช่ 
คน องคก์ร หล่อหลอมเป็นหนึ0งเดยีว 

การสมัภาษณ์งานของคนญี0ปุ่นมกัจะตั Aงคําถามตามใบสมคัรที0ผูส้มคัรไดเ้ขยีนเอาไวใ้ห ้ แต่การที0จะทําความรูจ้กัตัวตนของผูส้มคัรแต่ละคนนั Aน 

การตั Aงถามคําถามที0ลกึขึAน เพื0อเขา้ใจความเป็นมาของคน ๆ นั Aนเป็นเรื0องสําคญัอย่างยิ0ง อกีทั Aงเมื0อรูจ้กักับตวัตนของผูส้มคัรในระดบัหนึ0งแล้ว ก็

ต้องมกีารคดักรองผูส้มคัรที0เป็นตวัเลอืกที0เหมาะสมกบัตําแหน่งที0เราต้องการจรงิ ๆ เพื0อจะไดเ้ป็นประโยชน์แก่ทั Aงตวับุคคลและองค์กรเอง ใน

การก้าวไปสู่เป้าหมายร่วมกนั 

วตัถปุระสงค ์| Point 
• เข้าใจความสมัพนัธ์ของวฒันธรรมองค์กรและบุคลากรที7ต้องการ 

จุดเริ0มต้นในการคน้หาบุคลากรที0ดีคอืการสรา้งความชดัเจนให้กับวฒันธรรมองค์กร และกําหนดลกัษณะของคนที0เหมาะที0จะมาร่วมงาน

กบัองค์กรอย่างเป็นรูปธรรมและชดัเจน เพื0อใหง้่ายต่อการคน้หาและสมัภาษณ์บุคลการเหล่านั Aน 

• เข้าใจปัจจยัสาํคญัในการคดัเลือกบุคลากร 

นอกจากความรูแ้ละประสบการณ์แล้ว ยงัมอีกีหลายสิ0งที0องค์กรต้องนํามาประกอบการพจิารณาในการคดัเลอืกบุคลากร เพราะหากไม่

พจิารณาปจัจยัเหล่านีA อาจทําใหอ้งค์กรไม่ไดค้นที0เหมาะสมและสามารถทํางานร่วมกนัไดจ้รงิ ๆ ซึ0งปจัจยัเหล่านีAคอือะไร มาหาคําตอบ

จากผูเ้ชี0ยวชาญไดใ้นหลกัสูตรนีA 

• เข้าใจหลกัการสมัภาษณ์เพื7อให้ได้บุคลากรตามที7องค์กรต้องการ 

สิ0งที0สําคญัที0สุดในการสมัภาษณ์บุคลากรคอืการตั Aงคําถาม แต่คําถามแบบใดที0จะดงึตวัตนของผูส้มคัรออกมาใหเ้หน็มากที0สุดในการ

คดัเลอืกคนที0เหมาะสมกบัการทํางานในองค์กรญี0ปุ่นที0ต้องมทีั Aงระเบยีบวนิัย ความรบัผดิชอบ คิดอย่างมตีรรกะ ฯลฯ มาคน้หาชุดคําถาม

ที0เหมาะกบัการสมัภาษณ์เหล่านีAที0สามารถนําไปปรบัใช้กบัองค์กรของท่านได ้เพื0อเพิ0มประสทิธภิาพในการคดัเลอืกคนเข้าทํางาน 

วิทยากร | Speaker 

อาจารยธ์รีวุฒ ิวงศ์เศวตกุล 

วทิยากรและที0ปรกึษา 

ดํารงตําแหน่งอาจารย์พเิศษระดบัปรญิญาตรแีละปรญิญาโท ในมหาวทิยาลยัภาครฐัและเอกชน เป็นวทิยากรและ

ที0ปรกึษาด้านการบรหิารจดัการองค์กร การพฒันาองค์กร การบรหิารจดัการและพฒันาทรพัยากรมนุษย ์และทุน

มนุษย ์ใหก้บัองค์กรเอกชนต่างๆ รวมแล้วกว่า 27 ปี องค์กรเอกชนชั Aนนํา ไดแ้ก่ เครอืเจรญิโภคภัณฑ์, กลุ่มบริษทั 

คงิ เพาเวอร,์ Volvo, Ford Motor, Thai Summit Auto Part Industry, Bridgestone NCR, PTT Phenol, Berli 

Jucker Logistics, โอสถสภา, เสรมิสุข, OISHI Group, DHL Supply Chain, Siam Piwat, MBK Hotel & Tourism 

และบรษิทัสญัชาตญิี0ปุ่น ไดแ้ก่ Mitsubishi Appliances, Sharp Appliances, Panasonic,  Hino Motor, Toyota 

Tsusho Electronics, Kao, Siam Kubota Leasing 

จบการศึกษาระดบัปรญิญาตร ี นิติศาสตร์บณัฑติ มหาวทิยาลยัรามคําแหง Mini-Executive MBA สถาบนั

บณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์และปรญิญาโท สาขาบรหิารธุรกจิ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  

Code S-1805-JT 

วนั วนัที0 24 สงิหาคม พ.ศ. 2561 เวลา 14.00-17.00 น. 

สถานที0 mirai campus 
อาคารเมเจอร์ทาวเวอร์ทองหล่อ ชั Aน 10 ซอยทองหล่อ 10 

ภาษา ไทย - ญี0ปุ่น (แปลสลบั) 



  

Copyright (C) 2018 mirai campus All Right Reserved. 

กาํหนดการ | Course Agenda 
วนัที0 24 สงิหาคม พ.ศ. 2561 
13.30 น. - 14.00 น. ลงทะเบยีน 
14.00 น. - 15.30 น. เนืAอหาครึ0งแรก 
15.30 น. - 15.45 น. พกั 
15.45 น. – 17.00 น. เนืAอหาครึ0งหลงั 

 

 

หลกัสูตรนีNเหมาะสาํหรบั | Target 
ผูบ้รหิาร ผูนํ้าองค์กร นักธุรกจิทั Aงชาวไทยและญี0ปุ่น 

รปูแบบ | Format 
การบรรยาย 

ค่าลงทะเบียน 
6,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ0ม 7%) 

 

 

 

วิธีการลงทะเบียน 

ขั Nนตอนการลงทะเบียน 

1. ลงทะเบยีนออนไลน์ (Website/QR Code) 

2. ชําระค่าลงทะเบยีน 

3. ส่งหลกัฐานประกอบทางอเีมล ์info@miraicampus.com 

4. รอรบัการยนืยนั 

 

ช่องทางการลงทะเบียน 

https://miraicampus.com/course/s-1805-jt/ 

วิธีการชาํระเงิน 

โอนเงนิเขา้บญัชธีนาคารไทยพาณิชย ์สาขา เจ อเวนิว ทองหล่อ 

บญัชชีื0อ บรษิทั เมดเิอเตอร ์จํากดั 

บญัชอีอมทรพัย์เลขที0 404-714011-6 

*ขอสงวนสทิธิ bการคนืเงนิทุกกรณี ยกเวน้กรณีแจ้งล่วงหน้าเกนิ 7 วนั  

ทางบรษิทัฯ จะคนืเงนิค่าลงทะเบยีนให ้50% ของยอดจ่ายจรงิ 

หลกัฐานประกอบการชาํระเงิน 

1. สําเนาใบ Pay in  

2. สําเนาหนังสอืรบัรองบริษทัฯ หรอื สําเนาใบ ภพ. 20 

(กรณีนิตบุิคคล) 

3. ใบหกั ณ ที0จ่าย (กรณีนิตบุิคคล) 

4. สําเนาบตัรประชาชน (กรณีบุคคลทั 0วไป) 

สอบถามรายละเอียดเพิ7มเติม 

mirai campus | miraicampus.com 

ผูป้ระสานงาน 

นางสาวศรณัย์ธร สุขศร ี(ออม) (ภาษาไทย / องักฤษ / ญี0ปุ่น) Ms. Yukiko Takahashi (ภาษาองักฤษ / ญี0ปุ่น) 

Tel: 02-392-3288, 095-910-1562 Tel: 02-392-3288, 062-642-3210 

E-mail: sarantorn@mediator.co.th E-mail: takahashi@mediator.co.th 

講座名 ⼈材を⾒極められる「採⽤⾯接の徹底活⽤法」 

コード S-1805-JT 

⽇ 付 2018 年 8 ⽉ 24 ⽇（⾦） 

時 間 14.00〜17.00 

対 象 ⽇本⼈駐在員・タイ⼈マネージャー 

形 式 講義型（定員 36 名） 

⾔ 語 ⽇本語（タイ語・⽇本語の逐次通訳） 

参加費 6,000 THB（+VAT7%) 

※ この講座は、⽇本⼈とタイ⼈が⼀緒に参加できる講座です。 


