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(สถานที่จดัอบรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม) 
หลักการและเหตุผล 

การสมัภาษณ์งานคอืกระบวนการน าเขา้ (Input) ในการคดัเลอืกคนเขา้สู่
การท างานในต าแหน่งหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบ ดงันัน้ การเลอืกคนผดิ กย็อ่มส่ง
ผลลพัธ ์(Output) ทีไ่มต่รงกบัสิง่ทีอ่งคก์รตอ้งการ และเป็นตน้ทุนขององคก์รที่
จะตอ้งแบกภาระไป แลว้ “อะไร ?” คอืตวัช่วยทีน่่าจะท าใหก้ระบวนการคดัเลอืกคน
ใหไ้ด ้“ตวัตนทีแ่ทจ้รงิ” ทีเ่หมาะสมกบัสิง่ทีอ่งคก์รตอ้งการ “ค าตอบ” คอื เทคนิคการ
สมัภาษณ์งานแบบ Competency Based Interview เพื่อช่วยกลัน่กรองคนทีม่คีวามสามารถมสีมรรถนะในการท างานตามที่
องคก์รนัน้ๆ ตอ้งการ  
ประโยชน์ที่จะได้รับจากหลกัสตูรนี ้

1. เรยีนรูแ้ละเขา้ใจหลกัการแนวทางและเทคนิคการสมัภาษณ์แบบ Competency Based Interview   อยา่งมี
ประสทิธภิาพ 

2. น าความรูท้ีไ่ดร้บัไปพฒันาทกัษะการสมัภาษณ์งานแบบ Competency Based Interview ไดอ้ยา่งเหมาะสมกบั
สมรรถนะทีอ่งคก์รของตนต้องการ 

หวัข้อการอบรม 
1. Competency ทีอ่งคก์รชัน้น าส่วนใหญ่นิยมใชใ้นการสมัภาษณ์  
2. การอ่านภาษากายบ่งบอก Competency ของผูถู้กสมัภาษณ์ระหว่างการสมัภาษณ์ทีส่ะทอ้นใหเ้หน็  
3. หลกัการสมัภาษณ์โดยองิพฤตกิรรม (BEI : Behavioral Event Interview) - EARS 

 Event : ใหผู้ถู้กสมัภาษณ์เล่าถงึเหตุการณ์ทีป่ระทบัใจ เพื่อดวู่าเป็นคนทีม่พีฤตกิรรมเป็นคนอยา่งไร 
 Action : การกระท าอะไรของผูถู้กสมัภาษณ์ในประเดน็ต่างๆทีท่ าส าเรจ็บา้งทีผ่่านมา 
 Responsive : การก าหนดสถานการณ์ดหีรอืยากล าบากแลว้ดูการตอบสนอง / แกปั้ญหาของผูถู้กสมัภาษณ์ 
 Summary : การดคูวามสามารถในการคดิแบบรวบยอดของผูถู้กสมัภาษณ์  
โดยผูส้มัภาษณ์เล่าเรือ่งใหฟั้งและใหผู้ถู้กสมัภาษณ์สรปุประเดน็ 

4. หลกัการเขยีนชุดค าถามเพื่อใชส้มัภาษณ์โดยองิสมรรถนะ (CBI : Competency Based Interview) เช่น จติส านึก
การบรกิาร การมุง่มัน่ไมย่อ่ทอ้ต่ออุปสรรค การท างานเป็นทมี ฯลฯ 

5. หลกัการประเมนิและสรปุผลของการสมัภาษณ์แบบ Competency Based Interview 
6. ฝึกปฏบิตับิทบาทสมมตกิารสมัภาษณ์งานแบบ Competency Based Interview 

หลักสูตร เทคนคิการสมัภาษณง์านแบบ Competency Based Interview  

                                                                      วนัที่ 12 กรกฎาคม 2562 
                         เวลา 09.00-16.00 น.  โรงแรมจัสมินซติี ้สุขุมวิท 23 
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วิทยากร  อาจารยพ์รเทพ ฉันทนาวี 

- ผูอ้ านวยการฝ่ายฝึกอบรมและพฒันา กลุ่มบรษิทั TCC Capital Group  
- คณะกรรมการสมัภาษณ์งาน กลุ่มบรษิทั TCC Capital Group 
- ผูจ้ดัการส่วนสรรหาและฝึกอบรม เครอืบรษิทัโอสถสภา   
- ผูจ้ดัการฝ่ายฝึกอบรมและพฒันา กลุ่มบรษิทัในเครอืยคูอม 

รูปแบบการฝึกอบรม บรรยาย สาธติ และฝึกปฏบิตั ิ

คุณสมบตัผิูเ้ขา้รบัการอบรม ผูท้ีท่ างานดา้นสรรหาและคดัเลอืก พนกังานดา้น HR หวัหน้างาน ผูจ้ดัการทุกสายงาน 

อตัราคา่อบรม 

     (รวมคา่วทิยากร และเอกสารการอบรม รวมอาหารกลางวนั-ชากาแฟ อาหารวา่งและวฒุบิตัร) 

คา่อบรมสมัมนา/วนั ราคากอ่น VAT 
VAT 7% 

ภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย  
3% 

ราคาสทุธ ิ

คา่อบรม 1 ทา่น 3,900 273 (117) 4,056 

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

Pro มา 3 ทา่น 3,300 231 (99) 3,432 

 
วธิกีารช าระเงนิ: 
 
1. โอนผา่นบัญชธีนาคาร ดังนี ้

1.1  ธนาคารกสกิรไทย บญัชสีะสมทรัพย ์สาขาเดอะมอลลบ์างกะปิ เลขที ่732-2-458238 
          ชือ่บัญช ีหจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิง่ โซลชูัน่  
          และแฟ็กซใ์บ Pay-in และหนังสอืรับรองหกั ณ ทจีา่ย (ถา้ม)ี ที ่0-29030080 ext.9330 
          พรอ้มระบชุือ่บรษัิทของทา่น และชือ่หลกัสตูร 

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

รายละเอยีดเพิม่เตมิ กรณุาตดิตอ่: คณุอรัญญา 
Professional Training Solution 
Tel  02-1753330, 086-6183752  
Fax.  02-9030080 ext.9330 

www.ptstraining.in.th 
อเีมล ์ info.ptstraining@gmail.com, ptstraining3@gmail.com 

ต้องการจัดแบบ In-house Training ภายในองค์กร ตดิต่อ คุณอรัญญา 086-8929330 
 
 
 

กรณีหกัภาษี ณ ท่ีจา่ย หจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิ่ง โซลขูัน่   
เลขท่ี 89/161 หมู่บ้านพฤกษาวิลล์ 23 ซ.พระยาสเุรนทร์ 21 แยก 3  
แขวงบางชนั เขตคลองสามวา  กรุงเทพฯ 10510 
เลขประจ าตวัผู้ เสียภาษี 0103553030100 
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แบบฟอร์มการลงทะเบียน 

                      เทคนิคการสมัภาษณ์งานแบบ Competency Based Interview  
สง่มาที ่email : ptstraining3@gmail.com หรอื Fax 02-9030080 ext.9330 

   
 บรษิทั________________________________________________________________________________ 
   ท่ีอยู่ออกใบก ากบัภาษี___________________________________________________________________ 
   __________________________________________________________________________________ 
   TAX ID___________________________________________รหสัไปรษณีย_์____________________ 
  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: ____________________________________________________________________________ 

 

3. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _______________________________________________________________ 
ต าแหน่ง: ___________________________________มอืถอื: __________________________________ 

      E-mail: ____________________________________________________________________________ 
หมายเหต ุ  

กรณียกเลิกการเข้าสมัมนากรุณาแจ้งลว่งหน้า 7 วนัก่อนวนัสมัมนา มิฉะนัน้จะต้องช าระ 50% ของราคาคา่สมัมนา 
ค่าฝึกอบรม สามารถหกัค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบคุคลได้ 200% ของค่าใช้จ่ายจริง 

(พระราชกฤษฎีกาฉบบัท่ี 437 ใช้ 19 ตลุาคม พ .ศ.2548 เป็นต้นไป)  

http://www.ptstraining.in.th/
mailto:ptstraining3@gmail.com%20หรือ

