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INTERVIEW QUESTION
(CBI) IN PRACTICES
คําถามที่ใชในการสัมภาษณงานถือไดวาเปนเครื่องมือที่สําคัญ
ในการคนหา และเจาะลึกขอมูลของผูถูกสัมภาษณมากที่สุด
การตั้งคําถามที่เหมาะสมจะชวยทําใหไดขอมูลที่ครบถวนเพื่อ
นํามาพิจารณาวาผูสมัครทานใดเหมาะสมกับตําแหนงงานที่
ตองการมากที่สุด อยางไรก็ตามปญหาที่มักจะพบจากผูสัมภาษณ
ก็คือ ไมรูจะถามดวยคําถามใดดีที่สุด จึงทําใหคําถามที่มักจะถาม
เปนเรื่องทั่ว ๆ ไปของผูถูกสัมภาษณ โดยนําคําถามจากใบสมัครงาน
มาใชเปนแนวทางในการสัมภาษณงาน
พบวาคําถามที่จะตองถามนั้นควรเปนคําถามเกี่ยวกับพฤติกรรม
ในอดีตของผูสมัครงาน โดยนํา Competency มาใชเปนแนวทาง
การกําหนดขอคําถามไวลวงหนา ดวยการจัดทําคูมือการตั้งคําถาม
(Competency - based Interview Question Guidebook) ซึ่ง
การตั้งคําถามแบบนี้ผูบริหารมักขาดความเขาใจและไมรูวาจะถาม
อยางไรใหไดบุคลากรที่มี Competency ตามที่องคการตองการ
ดังนั้นหลักสูตรนี้จึงชวยใหผูบริหารมีแนวทางในการสัมภาษณ
ผูสมัครเพื่อรวบรวมและเจาะลึกขอมูลในอดีตของผูสมัคร และนํามา
เปรียบเทียบผูสมัครทั้งหมดเพื่อหาบุคคลที่เหมาะสมกับตําแหนงงาน
หลักสูตรนี้จึงทําใหผูบริหารเรียนรูและเขาใจเทคนิคการสัมภาษณงาน
ที่ถูกวิธี มีหลักและขั้นตอนในการเจาะลึกเพื่อคนหา Competency
ของพนักงาน
และหากผูเรียนตองการปรึกษาหรือขอคําแนะนําการนํา Competency
ไปใชในการสัมภาษณงาน ทานสามารถติดตอนัดหมายวิทยากรเพื่อขอ
คําปรึกษา (ไมเสียคาใชจาย) ในวันอบรมจริง ตั้งแตเวลา 07.30-09.00 น.
หรือเวลา 16.00-17.30 น. โดยติดตอนัดหมายกับวิทยากรโดยตรงที่
p_arporn11@yahoo.com หรือ p_arporn11@hotmail.com หรือติดตอ
มาที่ 081-336-6729 หรือ 086-792-9891

วัน เวลา และสถานที่

วันศุกรที่ 17 - วันเสารที่ 18 สิงหาคม 2561

เวลา 09.00 - 16.00 น. (ลงทะเบียน 08.30 น.)
โรงแรม แกรนด สุขุมวิท กรุงเทพ (สุขุมวิท ซอย 6)

28

รุนที่
มอบวุฒิบัตร

พิเศษ เขาฝกอบรม

หลักสูตรนี้จะไดรับหนังสือ
“ST-A-R Interview
สัมภาษณงานอยาง
มืออาชีพ”
ราคา 400 บาท ฟรี 1 เลม

หลักสูตรนี้เหมาะสําหรับ
ผูบริหาร HR
หัวหนางาน
ผูจัดการที่รับผิดชอบการสัมภาษณงาน

วิทยากร

ดร.อาภรณ ภูวิทยพันธุ
วิทยากรและที่ปรึกษาดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
ผูเขียนหนังสือการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย
สมัยใหมกวา 40 เลม

อัตราคาอบรมทานละ
สมาชิก 6,000 บาท + VAT 420 รวม 6,420 บาท / บุคคลทั่วไป 7,000 บาท + VAT 490 รวม 7,490 บาท

หัวขอการฝกอบรม

วันศุกรที่ 17 สิงหาคม 2561

 ความเขาใจถึง Competency-based Interview Questions
 ปญหาทีเ่ กิดขึ้นจากการสัมภาษณงาน
 ประเภทของขอคําถามที่ใชในการสัมภาษณงาน
- Traditional Interview
- Situational Interview
- Competency Interview หรือ ST-A-R Interview
 Competency-based Interview Questions
- การกําหนด Competency จาก Job Description
- การกําหนด Behavior Indicators
- เหตุผลความจําเปนในการใช Competency Interview
- เทคนิคการตั้งคําถามเพื่อติดตาม (Following Question) ดวย
หลักการ Probe
- แนวทางการเจาะลึก Competency ดวยหลัก ST-A-R (Situation/
Task-Action-Result)
 Workshop : การตั้งคําถามเพื่อคนหา Competency โดยใช ST-A-R

วันเสารที่ 18 สิงหาคม 2561

 ขั้นตอนการสัมภาษณงาน
- กอนการสัมภาษณงาน
- ระหวางการสัมภาษณงาน
- หลังการสัมภาษณงาน
 คําถามที่ใชในระหวางการสัมภาษณงาน
- คําถามเปดประเด็น
- คําถามตาม Competency
- คําถามสรุปจบ
 สิ่งที่ควรทํา (Do) และไมควรทํา (Don’t) ในชวงการสัมภาษณงาน
 ตัวอยาง Interview Guide ตาม Competency ที่กําหนดขึ้น
- แบบฟอรมการสัมภาษณงานดวยหลัก Competency
 ปญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นจาก Competency-based Interview
Systems
 Workshop: การฝกปฏิบัติสัมภาษณงานตาม Competency ที่
กําหนด
ประโยชนที่ไดรับ
 คนหา Competency ที่จําเปนในการสัมภาษณงาน
 เรียนรูในแนวทางการตั้งคําถามในการสัมภาษณ
 เขาถึงแนวทางการเจาะลึกพฤติกรรมของผูสมัครดวยหลักการถาม
แบบ ST-A-R
 เรียนรูแนวทางการจัดเก็บขอมูลดวยหลัก ST-A-R
 นําหลักการที่ไดรับไปถายทอดใหกับผูบริหารที่เกี่ยวของในการ
สัมภาษณงาน
 เชื่อมโยงการตั้งคําถามจาก Competency กับงาน HRM/HRD
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