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หลักสูตร เทคนิคการสมั ภาษณ์งานแบบ Competency Based Interview
วันที่ 15 ธันวาคม 2564
เวลา 09.00-16.00 น. Online Training

(สถานที่จดั อบรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม)
หลักการและเหตุผล
การสัมภาษณ์งานคือกระบวนการนาเข้า (Input) ในการคัดเลือกคนเข้าสูก่ ารทางาน
ในตาแหน่งหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ ดังนัน้ การเลือกคนผิด ก็ย่อมส่งผลลัพธ์ (Output) ที่
ไม่ตรงกับสิง่ ทีอ่ งค์กรต้องการ และเป็ นต้นทุนขององค์กรทีจ่ ะต้องแบกภาระไป แล้ว “อะไร ?”
คือตัวช่วยทีน่ ่าจะทาให้กระบวนการคัดเลือกคนให้ได้ “ตัวตนทีแ่ ท้จริง” ทีเ่ หมาะสมกับสิง่ ที่
องค์กรต้องการ “คาตอบ” คือ เทคนิคการสัมภาษณ์งานแบบ Competency Based Interview
เพื่อช่วยกลันกรองคนที
่
ม่ คี วามสามารถมีสมรรถนะในการทางานตามทีอ่ งค์กรนัน้ ๆ ต้องการ
ประโยชน์ ท่ จี ะได้ รับจากหลักสูตรนี ้
1. เรียนรูแ้ ละเข้าใจหลักการแนวทางและเทคนิคการสัมภาษณ์แบบ Competency Based Interview อย่างมีประสิทธิภาพ
2. นาความรูท้ ไ่ี ด้รบั ไปพัฒนาทักษะการสัมภาษณ์งานแบบ Competency Based Interview ได้อย่างเหมาะสมกับสมรรถนะทีอ่ งค์กร
ของตนต้องการ

หัวข้ อการอบรม
1. Competency ทีอ่ งค์กรชัน้ นาส่วนใหญ่นยิ มใช้ในการสัมภาษณ์
2. การอ่านภาษากายบ่งบอก Competency ของผูถ้ ูกสัมภาษณ์ระหว่างการสัมภาษณ์ทส่ี ะท้อนให้เห็น
3. หลักการสัมภาษณ์โดยอิงพฤติกรรม (BEI : Behavioral Event Interview) - EARS
Event : ให้ผถู้ ูกสัมภาษณ์เล่าถึงเหตุการณ์ทป่ี ระทับใจ เพื่อดูว่าเป็ นคนทีม่ พี ฤติกรรมเป็ นคนอย่างไร
Action : การกระทาอะไรของผูถ้ กู สัมภาษณ์ในประเด็นต่างๆทีท่ าสาเร็จบ้างทีผ่ ่านมา
Responsive : การกาหนดสถานการณ์ดหี รือยากลาบากแล้วดูการตอบสนอง / แก้ปัญหาของผูถ้ ูกสัมภาษณ์
Summary : การดูความสามารถในการคิดแบบรวบยอดของผูถ้ ูกสัมภาษณ์
โดยผูส้ มั ภาษณ์เล่าเรื่องให้ฟังและให้ผถู้ ูกสัมภาษณ์สรุปประเด็น
4. หลักการเขียนชุดคาถามเพื่อใช้สมั ภาษณ์โดยอิงสมรรถนะ (CBI : Competency Based Interview) เช่น จิตสานึกการบริการ การ
มุ่งมันไม่
่ ย่อท้อต่ออุปสรรค การทางานเป็ นทีม ฯลฯ
5. หลักการประเมินและสรุปผลของการสัมภาษณ์แบบ Competency Based Interview
6. ฝึกปฏิบตั บิ ทบาทสมมติการสัมภาษณ์งานแบบ Competency Based Interview
วิ ทยากร
อาจารย์พรเทพ ฉันทนาวี

- ผูอ้ านวยการฝ่ ายฝึกอบรมและพัฒนา กลุ่มบริษทั TCC Capital Group
- คณะกรรมการสัมภาษณ์งาน กลุ่มบริษทั TCC Capital Group
- ผูจ้ ดั การส่วนสรรหาและฝึกอบรม เครือบริษทั โอสถสภา
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- ผูจ้ ดั การฝ่ ายฝึกอบรมและพัฒนา กลุ่มบริษทั ในเครือยูคอม
รู ปแบบการฝึ กอบรม บรรยาย สาธิต และฝึกปฏิบตั ิ
คุณสมบัตผิ เู้ ข้ารับการอบรม ผูท้ ท่ี างานด้านสรรหาและคัดเลือก พนักงานด้าน HR หัวหน้างาน ผูจ้ ดั การทุกสายงาน

ค่ าอบรม/ราคาท่ านละ 2,500 บาท (ไม่ รวม VAT 7%)
หรือ Promotion ช่ วงนีม้ า 4 จ่ าย 3
ทุกหลักสูตร “มอบวุฒบิ ัตร ใบรั บรองจากสถาบันโปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง โซลูช่ ัน
วิธก
ี ารชาระเงิน:
1. โอนผ่านบัญชธี นาคาร ดังนี้
ิ รไทย บัญชส
ี ะสมทรัพย์ สาขาเดอะมอลล์บางกะปิ เลขที่ 732-2-458238
1.1 ธนาคารกสก
ื่ บัญช ี หจก.โปรเฟสชน
ั่ แนล เทรนนิง่ โซลูชน
ั่ (Professional Training Solution Limited Partnership)
ชอ
ื รับรองหัก ณ ทีจา่ ย (ถ ้ามี)
และ Scan Pay-in และหนั งสอ
ื่ บริษัทของท่าน และชอ
ื่ หลักสูตร
พร ้อมระบุชอ
ั่ แนล เทรนนิง่ โซลูชน
ั่ (Professional Training Solution
1.2 ชาระด ้วยเช็คบริษัท สงั่ จ่าย หจก.โปรเฟสชน
Limited Partnership)
สารองทีน
่ ง่ ั ติดต่อคุณตุม
้ โทร 086-6183752
สอบถามและสารองทีน
่ ง่ ั ติดต่อ : ฝ่ ายอบรม Tel. 0-21753330 or 086-6183752 (True)
หรือ E-mail : aranya.chaidejsuriya@gmail.com ; ptstraining3@gmail.com
www.ptstraining.in.th

ต้ องการจัดแบบ In-house Training ภายในองค์ กร ติดต่ อ คุณอรัญญา 086-6183752
กรณีหกั ภาษี ณ ที่จา่ ย หจก.โปรเฟสชัน่ แนล เทรนนิ่ง โซลูชนั่
เลขที่ 89/161 หมู่บ้านพฤกษาวิลล์ 23 ซ.พระยาสุเรนทร์ 21 แยก 3
แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510
เลขประจาตัวผู้เสียภาษี 0103553030100
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แบบฟอร์มการลงทะเบียน

เทคนิคการสัมภาษณ์งานแบบ Competency Based Interview
ส่งมาที่ email : ptstraining3@gmail.com หรือ info.ptstraining@gmail.com

บริษทั ________________________________________________________________________________
ที่อยู่ออกใบกากับภาษี ___________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
TAX ID___________________________________________รหัสไปรษณีย_์ ____________________
ชื่อผูป้ ระสานงาน (HR)____________________________โทรศัพท์ ________________________ต่อ_______
Fax: _________________________ E-mail: _______________________________________________
วันสัมมนา_______________________________________________________________________________
1. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) ________________________________________________________________
ตาแหน่ง: ___________________________________มือถือ ___________________________________
E-mail: __________________________________________________________________________
2. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _______________________________________________________________
ตาแหน่ง: ___________________________________มือถือ: __________________________________
E-mail: ____________________________________________________________________________
3. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _______________________________________________________________
ตาแหน่ง: ___________________________________มือถือ: __________________________________
E-mail: ____________________________________________________________________________
4. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _______________________________________________________________
ตาแหน่ง: ___________________________________มือถือ: __________________________________
E-mail: ____________________________________________________________________________
หมายเหตุ

กรณียกเลิกการเข้ าสัมมนากรุณาแจ้ งล่วงหน้ า 7 วันก่อนวันสัมมนา มิฉะนันจะต้
้ องชาระ 50% ของราคาค่าสัมมนา
ค่าฝึ กอบรม สามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษี นิติบคุ คลได้ 200% ของค่าใช้ จ่ายจริ ง
(พระราชกฤษฎีกาฉบับที่ 437 ใช้ 19 ตุลาคม พ .ศ.2548 เป็ นต้นไป)
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