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 การสมัภาษณ์งานคนเขา้ทํางานตามคณุสมบตั ิ
(Competency Based Interview Workshop) 

 
วทิยากร: ดร.พพิฒันพ์ล เพ็ชรเที�ยง 
ปรญิญาเอก การศกึษาเพืSอพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์มหาวทิยาลยัรามคาํแหง, 
ปรญิญาโท การศกึษาเพืSอพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์มหาวทิยาลยัรามคําแหง, 
ประสบการณ์ทํางาน ทีSปรกึษาอาวโุสดา้นการพัฒนาบคุลากร/วทิยากร 
บรษัิท คงิ เพาเวอร ์ดวิตี[ ฟร ีจํากดั (พัฒนาบคุลากรมากกวา่ 3,500 คน) 

- ผูจ้ัดการฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบคุคล / นักวเิคราะหว์างแผนระบบการฝึกอบรม 
และการพัฒนาบคุลากร กลุม่บรษัิท คงิ เพาเวอร ์อนิเตอรเ์นชัSนแนล กรุ๊ป จํากดั 

 
 

18 สงิหาคม 2564 
09.00 – 16.00 น. 

 ** โรงแรมโกลด ์ออรค์ดิ กรุงเทพฯ (ถนนวภิาวดฯี-สทุธสิาร) 
 
 

 **สถานทีSจัดอบรมอาจเปลีSยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
 

   

หลกัการและเหตผุล 
            การสรรหาและการคัดเลอืกบคุลากรเขา้ทํางานในองคก์รกับการเลอืกคู่ซ ึSงเป็นสิSงทีSน่าสนใจ
สําหรับการ  เปรยีบเทยีบทีSมนัียความสําคัญแอบแฝงอยูบ่า้งซงึตอ้งตรงใจตัวเราและคณะกรรมการการ
ตัดสนิเพราะผูท้ีSไดรั้บการคัดเลอืกเขา้มาทํางานกบัองคก์รแลว้จงึมคีวามจําเป็นตอ้งใชช้วีติร่วมกันกบัเราแต่
ในทางตรงกนัขา้มการเลอืกชวีติคูนั่ [นเรามักใชค้วามรูส้กึ (Touch & Trust Feeling)เป็นหลักสาํคัญของการ
ตัดสนิวา่ “คนนี[แหละใชเ่ลย” 
 แต่การคัดเลอืกบคุลากรองคก์รไม่สามารถใชค้วามรูข้องผูส้มัภาษณเ์พยีงอย่างเดยีวหากแตยั่งตอ้ง
ใช ้
เครืSองมอืทีSไดม้าตรฐานและเป็นทีSยอมรับจากสถาบันนอก (HR Outsourcing  Services)  หรอืจากการออบ
แบบจําลองสถานการณจ์รงิ(WorkSimulator)การใชข้อ้สอบตา่งๆหรอืการสมัภาษณอ์ยา่งมรีะบบ 
มาประกอบการตัดสนิใจในขั [นตอนสดุทา้ยของการวา่จา้ง 
 การจัดฝึกอบรมสมัมนาครั[งนี[มุง่เนน้ใหผู้เ้ขา้ร่วมสมัมนามสีว่นร่วมในแลกเปลีSยนประสบการณ์ ฝึก
ปฏบิตักิารสมัภาษณ์ (Interview Workshop) การใชเ้ครืSองตา่ง ๆ ทีSมใีชอ้ยู่เดมิของทา่น กบัเครืSองใหม่ทีS
น่าจะนําไปใช ้ หรอืปรับปรุงใหเ้กดิความเหมาะสมจรงิ โดยใชค้า่ชี[วัดทีSมมีาตรฐานเดยีวกัน (Based Key 
Competencies) 
 
 
วตัถปุระสงค ์
1. เพืSอใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจ และฝึกษะการสมัภาษณ์ผูส้มัครงานอย่างมขีั [นตอน ใชเ้กณฑม์าตรฐาน
อย่างมอือาชพีใหเ้ป็นทศิทางเดยีวกนั 
2. เพืSอคน้หาขอ้มลูเกีSยวกับผูส้มัครโดยการกําหนดปัจจัยทีSใชใ้นการสัมภาษณ์ และวธิกีารประเมนิผล
ผูส้มัครว่าเหมาะสมกบัตําแหน่งงานทีSวา่งอยูห่รอืไม่ 
3. เพืSอเป็นการรักษาภาพพจนท์ีSดตีอ่องคก์ร และการบรหิารขององคก์ร โดยอาศัยสภาพการณ์ในการ
สมัภาษณ์ผูส้มัคร 
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หวัขอ้การบรรยายและ Workshop 
� ความสาํคญัของการสมัภาษณ์และการเตรยีมพรอ้มเพื�อคดัเลอืกบคุลากร 
� การใชเ้กณฑม์าตรฐานในการสรรหา คดัเลอืก และสมัภาษณ์พนกังานดว้ย Competency 

Based 
� การเลอืกเคร ื�องมอืและแบบทดสอบในการพฒันาบคุลากรใหเ้หมาะสมกบัตําแหนง่งาน 

และสมัพนัธก์บัการฝึกอบรมและการพฒันาบุคลากรอยา่งเหมาะสม    
• Personality Assessment   
• Leadership Assessment  
• Service and Selling Assessment  
• Teamwork Assessment 

      กจิกรรมเรยีนรู ้: ฝึกทกัษะการเรยีนรู ้Competency Based เพืSอเป็นแนวทางการวเิคราะหผู์ส้มัคร   
     งานจากเลอืกใชเ้ครืSองมอืและแบบทดสอบ  

� การประเมนิผลความสําเร็จดว้ยการใชเ้ทคนคิการสรรหาและการคดัเลอืก 3 หลกัการ 
� CAN DO (ความรู ้และทกัษะ) 
� WILL DO (ทศันคต)ิ 
� WILL FIT (บคุลกิภาพ) 

� การดําเนนิข ัZนตอนในการสมัภาษณ์อยา่งมปีระสทิธภิาพ 
�  กอ่นการสมัภาษณ ์
�  ระหวา่งการสมัภาษณ์ 
�  หลังการสมัภาษณ์ 

� เทคนคิการสมัภาษณ์ใหไ้ด ้STAR ใหถ้กูตอ้งตาม Recruit by Competency Based 
� Step 1 Situation & Task 
� Step 2 Action 
� Step 3 Results 

� การต ัZงคําถามการสมัภาษณ์เพื�อหาความเป็นตวัตนของพนกังานอยา่งแทจ้รงิ 
� แบบฟอรม์ประเมนิผลการสมัภาษณ์ตามเกณฑม์าตรฐาน 
� ขอ้ผดิพลาดที�มกัพบในการสมัภาษณ์ท ัZงผูส้มัภาษณ์และผูถ้กูสมัภาษณ์ 
� WORKSHOP : (Group Discussion & Interview Workshop) การฝึกปฏบิัตกิารสมัภาษณ์ และ
ฝึกการวเิคราะหค์ําถามและผลลัพธท์ีSไดต้ามคา่ชี[วัดทีSมทีศิทางเดยีวกนั (Recruit by Competency 
Based) กจิกรรมตัวอยา่ง “COMPETENCY BASED INTERVIEW ROLE PLAY” เพืSอฝึกทกัษะการ
เตรยีมความพรอ้มการเป็นผูส้มัภาษณ์อย่างมปีระสทิธภิาพ และตรวจสอบการจัดการคัดเลอืกให ้
เหมาะสมตามหลักการ can do, will do และ will fit  

 
 
วธิกีารฝึกอบรม – สมัมนา 
เป็นการฝึกอบรมเชงิปฏบิัตกิาร (Dynamic & Workshop) เนน้การเรยีนรูด้ว้ยตนเอง และแลกเปลีSยน
ประสบการณร์่วมกัน (Learning by Doing and Participating with Experiences) ซึSงประกอบดว้ย 
� การบรรยาย   � กจิกรรม และเกม      
� การแสดงออก � กลุม่สัมพันธ ์  
� การแสดงความคดิ ถาม – ตอบ  
 

 

 

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

ราคาคา่อบรม / หลกัสูตร / ทา่น 
จํานวนผูเ้ขา้อบรม คา่สมัมนา  VAT 7% หกั ณ ที�จา่ย 3 %  รวมจา่ยสทุธ ิ กรณีไมม่หีนงัสอืหกั ณ ที�จา่ย 

1 4,000.00 280.00 120.00 4,160.00 4,280.00 

พเิศษ...ราคาโปรโมช ั�น !!! 
จํานวนผูเ้ขา้อบรม คา่สมัมนา  VAT 7% หกั ณ ที�จา่ย 3 %  รวมจา่ยสทุธ ิ กรณีไมม่หีนงัสอืหกั ณ ที�จา่ย 

2 3,600.00 252.00 108.00 3,744.00 3,852.00 
3 3,000.00 210.00 90.00 3,120.00 3,210.00 

วธิกีารชําระเงนิ:  
1. โอนผ่านบัญชธีนาคาร ดงันี[ 
1.1 ธนาคารกรงุเทพ บญัชสีะสมทรัพย ์สาขา ซอยอาร ี  เลขทีS 127-4-66322-6 
1.2 ธนาคารไทยพาณชิย ์บญัชอีอมทรัพย ์สาขา พหลโยธนิ เลขทีS 014-2-63503-8 

          ชืSอบญัช ีบรษัิท ไฮโพ เทรนนิSง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีS จํากดั   
          และแฟ็กซใ์บ Pay in และหนังสอืรับรองหัก ณ ทจี่าย (ถา้ม)ี ทีS 0-2615-4479  
          พรอ้มระบชุืSอบรษัิทของท่าน และชืSอหลักสตูร 
2.  ชําระดว้ยเช็คบรษัิท สัSงจา่ย บรษัิท ไฮโพ เทรนนิSง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีS จํากดั 
3.  หัก ณ ทีSจา่ย 3% ทะเบยีนนติบิคุคลเลขทีS 0-1055-48105-59-0 
     บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั   
     40/81 ซอยอนิทามระ 8 ถนนสทุธสิารวนิจิฉยั แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 
4. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการไมค่นืเงนิทีSไดช้าํระมาแลว้   
 
รายละเอยีดเพิ�มเตมิ กรณุาตดิตอ่: 
บรษัิท ไฮโพ เทรนนิSง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีS จํากดั 
โทรศพัท ์02-615-4499, 02-615-4477-78    
โทรสาร  02-615-4479 
เว็บไซท ์www.hipotraining.co.th 
อเีมล ์hipotraining@gmail.com  
เฟสบุค๊ www.facebook.com/HIPOtraining 
 
 
 
 


