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หลักการและเหตุผล 

การสมัภาษณ์งานคอืกระบวนการนําเขา้ (Input) ในการคดัเลอืกคนเขา้สูก่ารทาํงานในตําแหน่งหน้าทีแ่ละความ
รบัผดิชอบ ดงันัน้ การเลอืกคนผดิ กย็อ่มสง่ผลลพัธ ์(Output) ทีไ่มต่รงกบัสิง่ทีอ่งคก์รตอ้งการ และเป็นตน้ทนุขององคก์รที่
จะตอ้งแบกภาระไป แลว้ “อะไร ?” คอืตวัชว่ยทีน่่าจะทาํใหก้ระบวนการคดัเลอืกคนใหไ้ด ้“ตวัตนทีแ่ทจ้รงิ” ทีเ่หมาะสมกบั
สิง่ทีอ่งคก์รตอ้งการ “คาํตอบ” คอื เทคนิคการสมัภาษณ์งานแบบ Competency Based Interview เพือ่ชว่ยกลัน่กรองคนทีม่ี
ความสามารถมสีมรรถนะในการทาํงานตามทีอ่งคก์รนัน้ๆ ตอ้งการ  
 

วตัถปุระสงค ์ 
*  เรยีนรูแ้ละเขา้ใจหลกัการแนวทางและเทคนิคการสมัภาษณ์แบบมโีครงสรา้ง (Structured Interview) โดยใชก้ระบวนการ 
Target Selection อยา่งมปีระสทิธภิาพ 
*  นําความรูท้ีไ่ดร้บัไปพฒันาทกัษะการสมัภาษณ์งานแบบมโีครงสรา้ง (Structured Interview - Target Selection) ได้
อยา่งเหมาะสมกบัความตอ้งการทีอ่งคก์รตอ้งการ 
*  ฝึกทกัษะการสมัภาษณ์งานแบบมโีครงสรา้ง (Structured Interview - Target Selection) 
 
หวัข้อการอบรม 
*  หลกัการวเิคราะหแ์ละคดัเลอืก โดยพจิารณาขอ้มลูจากใบสมคัรงาน 
*  Target Selection : หลกัการสมัภาษณ์ทีอ่งคก์รชัน้นําสว่นใหญ่นิยมใชก้นั โดยม ี"สีเ่ป้าหมาย (4 Targets)" ทีต่อ้งการรู ้
ดงัน้ี  
      1. Who are you ? ผูส้มคัรงานคอืใคร  
      2. What you can do ? ผูส้มคัรงานทาํอะไรได ้
      3. What you have done ? ผูส้มคัรงานเคยทาํอะไรมา 
      4. Are you a right person ? ผูส้มคัรงานคอืคนทีใ่ช ่
*  หลกัการดาํเนินการสมัภาษณ์ทีท่าํใหผู้ส้มคัรงานเปิดเผย "ตวัตน" ทีแ่ทจ้รงิ 
*  จติวทิยาการสงัเกตและอา่นภาษากายทีบ่่งบอกถงึ "ทศันคต"ิ "ความเชื่อ" "กระบวนการคดิ" และ  
   "การแกป้ญัหาและตดัสนิใจ" ฯลฯ 
   ของผูส้มคัรงานระหวา่งการสมัภาษณ์ทีส่ะทอ้นใหเ้หน็  
*  จติวทิยาจบัพริธุ จบัโกหกในเรือ่งทีผู่ส้มคัรงาน "สรา้งเรือ่ง" หรอื "พดูเกนิจรงิ" 
 
 

             หลกัสตูร     เทคนคิการสมัภาษณง์านอยา่งมปีระสทิธภิาพ 

(Target Selection Techniques) 
บริษทั ไทยเซน็ทรลัเคมี จาํกดั(มหาชน) 
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*  หลุมพรางทีต่อ้งรูส้าํหรบัผูส้มัภาษณ์งาน 
      - การปฏเิสธคนผดิ 
      - การตอบรบัคนผดิ 
*  S-T-A-R : สตูรการสมัภาษณ์งานแบบมโีครงสรา้ง โดยใช ้Target Selection Techniques 
      - Situations : ใหผู้ถู้กสมัภาษณ์เล่าถงึเหตุการณ์ทีป่ระทบัใจ เพือ่ดวูา่เป็นคนทีม่พีฤตกิรรมเป็นคนอยา่งไร 
      - Tasks : ใหผู้ถู้กอธบิายงานทีไ่ดป้ฏบิตัใินงานหรอืสถานการณ์ทีเ่ผชญิอยู ่
      - Actions : การกระทาํอะไรของผูถู้กสมัภาษณ์ในประเดน็ต่างๆทีท่าํสาํเรจ็บา้งทีผ่า่นมา 
      - Results : ผลลพัธท์ีเ่กดิการตอบสนอง / แกป้ญัหาของผูถู้กสมัภาษณ์กบัสถานการณ์ต่างๆ เป็นอยา่งไร   
*  หลกัการเขยีนชุดคาํถามเพือ่ใชส้มัภาษณ์แบบมโีครงสรา้ง โดยใช ้Target Selection Techniques 

- ชุดคาํถามโหมโรง เชน่ คาํถามทัว่ไป การทาํความรูจ้กัผูส้มคัรงาน การศกึษา งานอดเิรก  
- ชุดคาํถามดา้นงานและประสบการณ์ 
- ชุดคาํถามดา้นความคดิและการแกป้ญัหา 
- ชุดคาํถามดา้นความกระตอืรอืรน้และแรงจงูใจ 
- ชุดคาํถามอื่นๆ เป็นตน้ 

*  เทคนิคการถามตดิตาม ในกรณทีีผู่ถู้กสมัภาษณ์ตอบเพยีง "หลกัการ" หรอื "ตอบภาพรวม" และผูส้มัภาษณ์ 
      ตอ้งการ "เจาะลกึ" ใหท้ราบวา่คาํตอบนัน้ๆ ผูถู้กสมัภาษณ์เป็น "ตวัจรงิ" หรอื "ตวัลวง" 
*  ขอ้พงึปฏบิตัแิละพงึละเวน้ในการสมัภาษณ์งาน 
*  หลกัการประเมนิและสรปุผลของการสมัภาษณ์แบบมโีครงสรา้ง โดยใช ้Target Selection Techniques  
*  ฝึกปฏบิตับิทบาทสมมตกิารสมัภาษณ์งานแบบมโีครงสรา้ง โดยใช ้Target Selection Techniques 
 
วิทยากร  อาจารยพ์รเทพ ฉันทนาวี 

- ผูอ้าํนวยการฝา่ยฝึกอบรมและพฒันา กลุม่บรษิทั TCC Capital Group  
- คณะกรรมการสมัภาษณ์งาน กลุม่บรษิทั TCC Capital Group 
- ผูจ้ดัการสว่นสรรหาและฝึกอบรม เครอืบรษิทัโอสถสภา   
- ผูจ้ดัการฝา่ยฝึกอบรมและพฒันา กลุม่บรษิทัในเครอืยคูอม 

รูปแบบการฝึกอบรม บรรยาย สาธติ และฝึกปฏบิตั ิ
คุณสมบตัผิูเ้ขา้รบัการอบรม   ผูท้ีท่าํงานดา้นสรรหาและคดัเลอืก พนกังานดา้น HR หวัหน้างาน ผูจ้ดัการทุกสายงาน 

จํานวนผู้ เข้าอบรม    20-30  คน 
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คา่บรกิารจัดอบรมภายในองคก์ร 

(รวมคา่วทิยากร  คา่เอกสารประกอบการอบรมและวฒุบิตัรสําหรบัผูเ้ขา้อบรม) 
คา่อบรม  ราคากอ่น 

VAT VAT 7%
ภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย  

3% ราคาสทุธิ

    คา่สมัมนา 1 วนั 33,000 2,310 (990) 34,320 
  

วธิกีารชําระคา่อบรม 
1. โอนผา่นบญัชธีนาคาร ดงันี ้

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

 
รายละเอยีดเพิม่เตมิ กรณุาตดิตอ่: คณุอรัญญา  086-8929330 
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 
 
 
 
 
 
หมายเหต ุ  

กรณียกเลกิการเข้าสมัมนากรุณาแจ้งลว่งหน้า 7 วนัก่อนวนัสมัมนา มิฉะนัน้จะต้องชําระ 30% ของราคาคา่สมัมนา 
ค่าฝึกอบรม สามารถหกัค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบคุคลได้ 200% ของค่าใช้จ่ายจริง 

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

กรณีหกัภาษี ณ ท่ีจา่ย หจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนน่ิง โซลขูัน่   
เลขท่ี 89/161 หมูบ้่านพฤกษาวิลล์ 23 ซ.พระยาสเุรนทร์ 21 แยก 3  
แขวงบางชนั เขตคลองสามวา  กรุงเทพฯ 10510 
เลขประจําตวัผู้ เสียภาษี 0103553030100 


