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เทคนคิการคดัเลอืกและสมัภาษณง์านใหต้รงตาม Competency 
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*สถานที]จัดอบรมอาจเปลี]ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
 

 

หลกัการและเหคผุล 
การสมัภาษณ์เป็นองคป์ระกอบที]จําเป็นและสําคัญอย่างหนึ]งสําหรับองคก์รสมัยใหม่ที]ใหค้วามสําคัญอย่างยิ]ง

กบัการคัดเลอืกบคุลากร และพัฒนาบคุลากรเพื]อใหส้ามารถดําเนนิงานใหบ้รรลุเป้าหมาย รวมทัง̀พัฒนาองคก์ารอย่าง
ต่อเนื]อง การสัมภาษณ์ผูส้มัครงานยังเป็นวิธีการคัดเลือกพนักงานที]ทรงประสทิธภิาพ อย่างไรก็ตาม หลักการ
สัมภาษณ์เพื]อใหไ้ดป้ระสทิธผิลจงึเป็นทักษะที]ผูบ้รหิารทุกระดับ และโดยเฉพาะอย่างยิ]งหน่วยงานฝ่ายทรัพยากร
บคุคลจําเป็นตอ้งเรยีนรู ้และพัฒนา เพื]อใหส้ามารถคัดเลอืกพนักงานที]มคีุณสมบัตติามที]องคก์รตอ้งการอย่างแทจ้รงิ 
ซึ�งบ่อยคร ัGงที�การคดัเลอืกโดยวธิกีารสมัภาษณ์ประสบความลม้เหลวไมไ่ดค้นที�มคีุณสมบตัติามที�องคก์ร
ตอ้งการได ้เหตุเพราะไม่ทราบถงึวธิกีารที�สามารถลว่งรูไ้ดถ้งึความรู ้ความสามารถที�พงึประสงคท์ี�เป็นอยู่
และสง่ผลถงึอนาคต ที�เรยีกกนัวา่เป็น  
ขดีความสามารถ (Competency) ของคนๆน ัGนได ้และเป็นหนา้ที�ของเราที�จะตอ้งมเีครื�องมอืในการประเมนิ 
และคน้หา 

ดังนั`นการสัมภาษณ์ที]สามารถคน้หา ดว้ยวธิีการใชแ้บบประเมนิที]มีประสทิธภิาพที]ไดก้ําหนดขึน̀ผนวกกับ
เทคนคิการตัง̀คําถามการสัมภาษณ์ที]เป็นระบบและมีแบบแผนก็สามารถตอบโจทยใ์นการคน้หา Competency ได ้
ดว้ยเหตุนี`จงึสมควรที]จะไดเ้รียนรูแ้ละทําความเขา้ใจถงึเทคนิคในการสัมภาษณ์สําหรับงานบรหิารต่างๆเพื]อเป็น
พืน̀ฐานในการนําไปปรับใชใ้นวัตถุประสงคอ์ื]นๆ อกีหลายดา้นเชน่กนั 
  
    

หวัขอ้การอบรม 
1) คัดเลอืกและสมัภาษณ์ไดค้นที]องคก์รตอ้งการใหอ้ะไร ? 
2) ประเภทหรอืรูปแบบของการสมัภาษณ์ที]ใชก้นัอยูแ่ละไดผ้ล 
3) ปัญหาที]พบจากการสัมภาษณ์และผลเสยีจากการสมัภาษณ ์

Workshop: สะทอ้นถงึปัญหาจากการสมัภาษณ ์
4) หลักมานุษยวทิยาสมัยใหม่ (DISC) 
5) วธิกีาร Match ลักษณะเฉพาะของคนเขา้กบังาน  
6) การออกแบบคําถาม และตัวอย่างคําถาม 
7) การเตรยีมการสมัภาษณ์และเทคนคิการสมัภาษณ์ 
8) เทคนคิการสัมภาษณ์ คัดเลอืกบคุลากรดว้ยแบบประเมนิ Competency 

• อา่นดว้ยการแต่งกาย และบคุลกิภาพ 
• อา่นดว้ยลายมอื (ลายมอืที�เหมาะในแตล่ะสายงาน) 
• อา่นดว้ยลายเซ็น (ลายเซนที�เหมาะในแตล่ะสายงาน) 

***สอนเรื�องพืGนฐานลายเสน้ วเิคราะหแ์ละอา่นลายเซ็นใหเ้ป็นถกูคน 
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และสอนเรื�องการแกไ้ขลายเซ็นใหค้รบตาม Competency 
• อา่นดว้ยวธิอีื]น ๆ 
• Workshop รายบคุคล ฝึกวเิคราะหแ์ละอา่นผูถ้กูสมัภาษณ์จากแบบประเมนิในการสมัภาษณ ์

9) เทคนคิการสัมภาษณ์ในเชงิคุณสมบตั ิ(Competency) 
10) Workshop ----> การออกแบบ การต ัGงคําถาม 
11) เทคนคิการสัมภาษณ์ในเชงิพฤตกิรรม (Behavior) 
12) Workshop ----> การออกแบบ การต ัGงคําถาม 
13) การประเมนิผลการสมัภาษณ์ 

 
ประกาศนยีบตัร: บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั 
 
อัตราหลักสตูร (ตอ่ 1 ทา่น) 

ชําระภายใน 22 กนัยายน 2563 
ประเภท คา่สมัมนา  VAT 7% หกั ณ ที�จา่ย 3 %  รวมจา่ยสทุธ ิ กรณีไมม่หีนงัสอืหกั ณ ที�จา่ย 

บคุคลท ั�วไป 3,900.00 273.00 117.00 4,056.00 4,173.00 
สมาชกิ HIPO 3,700.00 259.00 111.00 3,848.00 3,959.00 

พเิศษ! ชําระภายใน 8 กนัยายน 2563 (โอนเงนิ หรอื แฟกซส์าํเนาหนา้เช็ค) 

ประเภท คา่สมัมนา  VAT 7% หกั ณ ที�จา่ย 3 %  รวมจา่ยสทุธ ิ กรณีไมม่หีนงัสอืหกั ณ ที�จา่ย 

บคุคลท ั�วไป 3,700.00 259.00 111.00 3,848.00 3,959.00 
สมาชกิ HIPO 3,400.00 238.00 102.00 3,536.00 3,638.00 

วธิกีารชําระเงนิ:  
1. โอนผ่านบัญชธีนาคาร ดงันี` 
1.1 ธนาคารกรงุเทพ สาขาซอยอาร ีบญัชสีะสมทรัพย ์เลขที] 127-4-66322-6 
1.2 ธนาคารไทยพาณชิย ์บัญชอีอมทรัพย ์สาขาพหลโยธนิ เลขที] 014-2-63503-8 

          ชื]อบญัช ีบรษัิท ไฮโพ เทรนนิ]ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี] จํากดั   
          และแฟกซใ์บ Pay in และหนังสอืรับรองหัก ณ ทจี่าย (ถา้ม)ี ที] 0-2615-4479  
          พรอ้มระบชุื]อบรษัิท เบอรต์ดิตอ่ของท่าน ชื]อหลกัสตูรและวนัอบรม 
2.  ชาํระดว้ยเชค็สั]งจา่ย บรษัิท ไฮโพ เทรนนิ]ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี] จํากดั (สาํนักงานใหญ)่ 
3.  หัก ณ ที]จา่ย 3% เลขประจําตวัผูเ้สยีภาษี 0-1055-48105-59-0 
     บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั   
     40/81 ซอยอนิทามระ 8 ถนนสทุธสิารวนิจิฉยั แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 
4. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการไมค่นืเงนิที]ไดช้าํระมาแลว้   
 
รายละเอยีดเพิ�มเตมิ กรณุาตดิตอ่: 
บรษัิท ไฮโพ เทรนนิ]ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี] จํากดั 
โทรศพัท:์ 02-615-4499, 02-615-4477-8    
แฟกซ:์ 02-615-4479 Hotline: 086-3183151-2 
เวปไซด:์ www.hipotraining.co.th  
อเีมล:์ hipotraining@gmail.com  
ไอด ีไลน:์ hipotraining 
เฟสบุค๊: www.facebook.com/HIPOtraining  
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