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วนัท่ี 23 มีนาคม 2565 
โรงแรมโนโวเทล สุขมุวิท 20 

 
หลักการและเหตุผล 

การสมัภาษณ์งานคอืกระบวนการน าเขา้ (Input) ในการคดัเลอืกคนเขา้สู่การท างานในต าแหน่งหน้าทีแ่ละความ
รบัผดิชอบ ดงันัน้ การเลอืกคนผดิ กย็อ่มส่งผลลพัธ ์(Output) ทีไ่มต่รงกบัสิง่ทีอ่งคก์รตอ้งการ และเป็นตน้ทุนขององคก์รที่
จะตอ้งแบกภาระไป แลว้ “อะไร ?” คอืตวัช่วยทีน่่าจะท าใหก้ระบวนการคดัเลอืกคนใหไ้ด ้“ตวัตนทีแ่ทจ้รงิ” ทีเ่หมาะสมกบัสิง่ที่
องคก์รตอ้งการ “ค าตอบ” คอื เทคนิคการสมัภาษณ์งานแบบ Competency Based Interview เพื่อช่วยกลัน่กรองคนทีม่ ี
ความสามารถมสีมรรถนะในการท างานตามทีอ่งคก์รนัน้ๆ ตอ้งการ  
 

 คัดกรองผูส้มัครงานใหเ้หมาะสมกับภาระงาน และหนา้ทีค่วามรับผดิชอบไดแ้น่นอนยิง่ขึน้ 
 คน้หาตน้ตอของความคดิ ความรูส้กึของผูถ้กูสมัภาษณ์ไมด่ว่นสรปุจากเพยีงคําตอบแรก 
 รับฟร ี!!! ตัวอยา่งคําถามการสมัภาษณ์แบบสบืคน้ ทีส่ามารถนํากลับไปใชไ้ดจ้รงิ 

 
หวัข้อการอบรม 

 
1. รปูแบบของการสมัภาษณ์งาน 
1.1 การสมัภาษณ์งานแบบไรโ้ครงสรา้ง (Unstructured Interview Platform) 
1.2 การสมัภาษณ์งานแบบมโีครงสรา้ง (Structured Interview Platform) 

2. ขอ้ด ี– ขอ้เสยีของ 2 รปูแบบการสมัภาษณ์งาน อยา่งไรจะไดผ้ลดมีากกวา่กนั 

3. หลกัการวเิคราะหแ์ละคดัเลอืกผูส้มคัรงาน โดยพจิารณาขอ้มลูจากใบสมคัรงาน เชน่ 
3.1 Bio data ขอ้พงึระวัง 20 ประการ 
3.2 มลูเหตขุองการเปลีย่นงาน 
3.3 อะไรคอืตวัตนทีแ่ทจ้รงิของผูส้มคัรงาน - ฯลฯ 

4. “4 มติเิชงิลกึ” หลกัการสมัภาษณ์โดยใชก้ารถามสบืคน้ ทีผู่ส้มัภาษณ์ และคณะกรรมการสมัภาษณ์ตอ้งรู ้
4.1 รูใ้หล้กึ “ผูส้มคัรงานคอืใคร” 
4.2 ลงรายละเอยีด “ผูส้มคัรงานมคีวามสามารถทําอะไรไดบ้า้ง” 
4.3 สอบถงึตน้ตอ “ผูส้มคัรงานเคยทําอะไรสําเร็จมาแลว้บา้ง” 
4.4 คัดกรอง “ผูส้มคัรงานคอืคนทีใ่ชแ่ละเหมาะสมกบัองคก์รหรอืไม”่ 
 
5. “4 ข ัน้ตอน” การก าหนดขอบเขตโครงสรา้งค าถามแบบสบืคน้ 
5.1 คําถามประเภท “อุน่เครือ่ง” เพือ่วเิคราะหบ์คุลภิาพ ทัศนคต ิพฤตกิรรมของผูส้มคัรงานโดยรวมเบือ้งตน้ 
5.2 คําถามประเภท “คัดตัว” เพือ่คน้หาความสามารถจากผลลัพธเ์ชงิพฤตกิรรมของผูส้มคัรงาน 
5.3 คําถามประเภท “ขดุคุย้” เพือ่ประเมนิผลงานทีผ่า่นมาในอดตีและเทยีบเคยีบกบัความสามารถ การเรยีนรูข้อง 
ประสบการณ์เพือ่วเิคราะห ์“ความเป็นไปได”้ “ความพอด”ี กบังานในตําแหน่งนัน้ๆ 
5.4 คําถามประเภท “เขา้ชงิ” เพือ่คดัเลอืกใหผู้ส้มคัรงานไป “เปรยีบเทยีบ” กบัผูส้มคัรงาน “รายอืน่ๆ” กอ่นตัดสนิใจ 
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รับเขา้ทํางานหรอืตดัสนิใจรับผูส้มคัรงานคนนีไ้ดเ้ลยหรอืไม ่
 

6. เทคนคิการถามตอ่เนือ่ง ในกรณีทีผู่ถ้กูสมัภาษณ์ตอบเพยีง "หลกัการ" หรอื "ตอบภาพรวม" 
และผูส้มัภาษณ์ตอ้งการ "เจาะลกึ" ใหท้ราบวา่ค าตอบน ัน้ ๆ ผูถ้กูสมัภาษณ์เป็น "ตวัจรงิ" หรอื "ตวัลวง" 
 
7. ตวัอยา่งค าถามการสมัภาษณ์แบบสบืคน้ ทีส่ามารถน ากลบัไปใชไ้ดจ้รงิ 
 
8. จติวทิยาการสงัเกตและอา่นภาษากาย ทีบ่ง่บอกถงึ "ทศันคต"ิ "ความเชือ่" "กระบวนการคดิ" และ 
"การแกป้ญัหาและตดัสนิใจ" ฯลฯ ของผูส้มคัรงานทีส่ะทอ้นใหเ้ห็นระหวา่งการสมัภาษณ์ 
 
9. จติวทิยาจบัพริธุ จบัโกหกในเรือ่งทีผู่ส้มคัรงาน "สรา้งเรือ่ง" หรอื "พูดเกนิจรงิ" 
 
10. ขอ้พงึปฏบิตัแิละพงึละเวน้ในการสมัภาษณ์งาน 

 
วิทยากร  อาจารยพ์รเทพ ฉันทนาวี 

- ผูอ้ านวยการฝา่ยฝึกอบรมและพฒันา กลุ่มบรษิทั TCC Capital Group  
- คณะกรรมการสมัภาษณ์งาน กลุ่มบรษิทั TCC Capital Group 
- ผูจ้ดัการสว่นสรรหาและฝึกอบรม เครอืบรษิทัโอสถสภา   
- ผูจ้ดัการฝา่ยฝึกอบรมและพฒันา กลุ่มบรษิทัในเครอืยคูอม 

รูปแบบการฝึกอบรม บรรยาย สาธติ และฝึกปฏบิตั ิ
คุณสมบตัผิูเ้ขา้รบัการอบรม   ผูท้ีท่ างานดา้นสรรหาและคดัเลอืก พนกังานดา้น HR หวัหน้างาน ผูจ้ดัการทุกสายงาน 

จ ำนวนผู้ เข้ำอบรม    30  คน 

 อตัราคา่ลงทะเบยีน/1 ทา่น 
(รวมคา่เอกสาร อาหารกลางวนั และอาหารวา่งตลอดการสมัมนา) 

คา่อบรมสมัมนา/ทา่น ราคากอ่น VAT 
VAT 7% 

ภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย  3 
% 

ราคาสทุธ ิ

กรณีช าระเงนิหนา้งาน 3,900 273 (117) 4,056 

Early Bird จา่ยกอ่นลดพเิศษ(5วนั) 3,500 245 (105) 3,640 

 
วธิกีารช าระคา่อบรม 
1. โอนผา่นบัญชธีนาคาร ดังนี ้

1.1  ธนาคารกสกิรไทย บญัชสีะสมทรัพย ์สาขาเดอะมอลลบ์างกะปิ เลขที ่732-2-458238 
          ชือ่บัญช ีหจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิง่ โซลชูัน่  
          และ Scan ใบ Pay-in และหนังสอืรับรองหกั ณ ทจีา่ย (ถา้ม)ี  
          พรอ้มระบชุือ่บรษัิทของทา่น และชือ่หลกัสตูร 

1.2 ชําระดว้ยเช็คบรษัิท สัง่จา่ย หจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิง่ โซลชูัน่ (Professional Training Solution Ltd, 
Partnership) 
 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ กรณุาตดิตอ่: คณุอรัญญา  086-8929330 
Professional Training Solution 
Tel  02-1753330, 086-6183752  
www.ptstraining.in.th 
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อเีมล ์ info.ptstraining@gmail.com, ptstraining3@gmail.com 

ต้องการจัดแบบ In-house Training ภายในองค์กร ตดิต่อ คุณอรัญญา 086-8929330 
 
 
 
 
 

แบบฟอร์มการลงทะเบียน 

หลักสูตร เทคนคิการสมัภาษณ์งานแบบสบืคน้ Probing Interview Technique 

ส่งมาท่ี info.ptstraining@gmail.com หรือ ptstraining3@gmail.com 

 
   บรษิทั_______________________________________________________________________________ 
   ท่ีอยู่ออกใบก ากบัภาษี__________________________________________________________________ 
   ____________________________________________________________________________________ 
   รหสัไปรษณยี_์____________________เลขประจ าตวัผูเ้สยีภาษ_ี__________________________________ 
  ชื่อผูป้ระสานงาน (HR)____________________________โทรศพัท ์_______________________ต่อ_______ 
   Fax: _________________________     E-mail: _____________________________________________  
  วนัสมัมนา____________________________________________________________________________ 
1. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _______________________________________________________________ 

ต าแหน่ง: ___________________________________มอืถอื __________________________________ 
E-mail: ____________________________________________________________________________  

2. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _______________________________________________________________ 
ต าแหน่ง: ___________________________________มอืถอื: __________________________________ 
E-mail: ____________________________________________________________________________ 

หมายเหต ุ  

กรณยีกเลกิการเข้าสัมมนากรุณาแจ้งล่วงหน้า 7 วนัก่อนวันสัมมนา มิฉะน้ันจะต้องช าระ 50% ของราคาค่าสัมมนา 
 

ค่าฝึกอบรม สามารถหกัค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบคุคลได้ 200% ของค่าใช้จ่ายจริง 
(พระราชกฤษฎีกาฉบบัท่ี 437 ใช้ 19 ตลุาคม พ .ศ . 2548 เป็นต้นไป) 

กรณีหกัภำษี ณ ท่ีจำ่ย หจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิ่ง โซลขูัน่   
เลขท่ี 89/161 หมูบ้่ำนพฤกษำวิลล์ 23 ซ.พระยำสเุรนทร์ 21 แยก 3  
แขวงบำงชนั เขตคลองสำมวำ  กรุงเทพฯ 10510 
เลขประจ ำตวัผู้ เสียภำษี 0103553030100 

mailto:info.ptstraining@gmail.com

