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วิทยากรและท่ีปรึกษาดานการพัฒนาองคกรและ
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เทคนิค
การสัมภาษณ�งาน
COMPETENCY BASED INTERVIEW

เหมาะสําหรับ 
 เจ�าหน�าที่ HR
 ผู�จัดการ/หัวหน�างาน

ตามสายงาน

รูปแบบการฝ�กอบรม 
 บรรยาย/กิจกรรม 
Workshop 
Case Study

ผานโปรแกรม

เรียน
ออนไลน�

หลักการและเหตุผล
 HR และ Line Manager จําเปนตองใชเทคนิคและ
วิธีการสัมภาษณเพ่ือใหสามารถคนหาบุคลากรท่ี
เหมาะสมกับตําแหนงงาน และสามารถปรับตัวให
เขากับวัฒนธรรมองคกรไดเร็ว

 หลักสูตรนี้จึงออกแบบมาเพ่ือเสริมสรางทักษะใน 
“การสัมภาษณเพ่ือคัดเลือก” และ “การใชเทคนิค 
ST-A-R Model โดยมุงพิจารณาท่ีพฤติกรรมท่ีคาดหวัง
ของตําแหนงงาน” เพ่ือใหผูเรียนสามารถนําความรูและ
เทคนิคดังกลาว ไปใชเปนเคร่ืองมือในการคัดเลือก
ผูสมัครและเพ่ิมความแมนยําในการคัดเลือกพนักงาน

วัตถุประสงค�
 เพ่ือใหผูเรียนมีความเขาใจเก่ียวกับ Competency 

Based Interview (กระบวนการสรรหาและคัดเลือก
บุคลากรโดยอิงสมรรถนะ) ที่เหมาะสมกับองคกร

 เพ่ือใหผูเรียนไดเรียนรูเทคนิคการสรางชุดสัมภาษณ
เพ่ือเจาะหาพฤติกรรมที่พึงประสงคของตําแหนงงาน 

 เพ่ือใหผูเรียนฝกทักษะการใชชุดคําถาม 
ทักษะการสัมภาษณ ทักษะการฟงท่ีมีประสิทธิภาพ

 เพ่ือใหผูเรียนเรียนรูถึงพฤติกรรมตาง ๆ ของ
ผูเขาสัมภาษณและสามารถประเมินผลและตัดสินใจ
คัดเลือกบุคลากรไดอยางมีประสิทธิภาพ

โปรโมชัน่พิเศษ!! เข�าอบรม 1 ท�าน ฟรี 1 ท�าน

รุ�นท่ี 2 
มอบวุฒิบัตร
สําหรับท�านที่เป�ดกล�อง
ตลอดการอบรม



หัวข�อการฝ�กอบรม

สนใจสมัครสมาชกิหรือสาํรองที่น่ัง public1.hrcenter@gmail.com โทรศัพท์ (02) 736-2245-7 โทรสาร (02) 736-0470-1
อัตราค่าฝึกอบรมรวมเอกสารแล้ว (ราคาต่อ 1 ท่าน)

หลักสูตรฝกอบรมออนไลน “เทคนิคการสัมภาษณงาน Competency Based Interview รุนท่ี 2” (วันท่ี 18 ก.ค. 2565)

กรุณาชําระคาฝกอบรมกอนวันงาน

เวลา เนื้อหา
09.00 - 12.00 น. ขอควรปฏิบัติ มารยาทในระหวางการสัมภาษณ

 ขอควรปฏิบัติและมารยาทในระหวางการสัมภาษณ
การตั้งคําถามแบบมีประสิทธิภาพ
 Effective & Powerful Questions

ความหมายและความสําคัญของ Competency
หมวดหมูของ Competency ท่ีจําเปนตอการสัมภาษณงาน

12.00 - 13.00 น. พักกลางวัน

13.00 - 16.30 น. Situation-Based & Competency Based Interview
 กฎเหล็กในการสัมภาษณ
 การต้ังเปาหมายของชุดคําถาม

เทคนิคการสัมภาษณเพื่อคนหา ST-A-R
 Situation (สถานการณ) / Task (งาน) = ทําไม?
 Action (การปฏิบัติ = ทําอะไร และอยางไร?
 Result (ผลลัพธ)  = ผลจากการปฏิบัติงาน?

เทคนิคการจดบันทึกขณะสัมภาษณ
การวิเคราะหและประเมินผลหลังการสัมภาษณ
 การใหคะแนน Key Action
 คะแนนจากเคร่ืองมือการสรรหาอ่ืน ๆ

1.  *ชื่อ-นามสกุล ............................................................................

*ตําแหนง ..................................................................................

E-mail ..............................................มือถือ .............................

2.  *ชื่อ-นามสกุล ............................................................................

*ตําแหนง ..................................................................................

E-mail ..............................................มือถือ .............................

*ขอมูลนี้อาจเปดเผยใหกับวิทยากรเพ่ือประโยชนในการปรับหลักสูตรใหเหมาะกับผูเรียน

ชื่อและที่อยูบริษัทสําหรับออกใบกํากับภาษี

บริษัท ................................................................................ เลขประจําตัวผูเสียภาษี ............................................สาขา ................................

ที่อยู  ..........................................................................................................................................................................................................

ประเภทธุรกิจ ............................................................ โทรศัพท  ............................................ตอ.................. โทรสาร....................................

ผูติดตอ .................................................................... E-mail .......................................................................มือถือ ......................................
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