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Course: 

Competency Based Interview Workshop 
เทคนิคการสมัภาษณ์งานแบบ Competency Based อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
Duration:   1 Day (09:00 – 16:00) 
 
หลักการและเหตุผล: 
การคัดเลือกโดยอิงสมรรถนะเป็นการคัดเลือกท่ีมุ่งเน้นการคัดเลือกบนพืน้ฐานของระดับขีดความสามารถ หรือสมรรถนะ
(Competencies) ท่ีจําเป็นสําหรับองค์กรธุรกิจ ซึ่งเป็นคร่ืองมือท่ีได้รับการยอมรับอย่างสงูในการคดักรองบคุคลเพ่ือนํามาซึง่ผลลพัธ์ท่ี
ถกูต้องและแม่นยํา หลกัสตูรนีช้่วยให้ผู้บริหารเรียนรู้และเข้าใจเทคนิคการสมัภาษณ์งานท่ีถกูวิธี มีหลกัและขัน้ตอนในการเจาะลึกเพ่ือ
ค้นหา Competency ของพนกังานให้ตรงกบัความต้องการขององค์กร 
 
วัตถุประสงค์: 

 เรียนรู้และเข้าใจหลกัการสมัภาษณ์แบบ Competency Based Interview  

 นําความรู้และเคร่ืองมือในการประเมิน จดัระดบั และตดัสินใจท่ีได้รับไปพฒันาทกัษะการสมัภาษณ์งาน  

 ฝึกทกัษะการสมัภาษณ์งานแบบ Competency Based Interview 
 
หวัข้อการบรรยาย: 

 ทําไม เราต้องมีการสมัภาษณ์?  

 แนวความคิดของหลกัเทคนิคการสมัภาษณ์ในแบบ Competency Based Interview 

 ทฤษฎีภเูขานํา้แขง็ (Iceberg) ของ Competencies 

 Competency คืออะไร?  สําคญัอยา่งไร?   

 ตวัอย่างสมรรถนะหลกั (Core Competencies) 

 การใช้ Competency ในการบริหารคน 

 การเปรียบเทียบเคร่ืองมือประเมินตา่ง ๆ 

 การเตรียมการสมัภาษณ์แบบ Competency Based Interview 

 เนือ้หาสําคญัใน Job Description 

 การออกแบบคําถามเพ่ือใช้สมัภาษณ์ท่ีสมัฤทธ์ิผล (STAR) 

 ST – Situation 
 A – Action 
 R – Result 

 ลกัษณะคําถามท่ีดีและคําถามท่ีควรหลีกเล่ียง 

 Exercise: ถ้าอยากรู้ Competency ต้องถามอะไร 

 การดําเนินการสมัภาษณ์แบบ Competency Based Interview 

 การประเมินขณะท่ีทําการสมัภาษณ์ 

 การจบการสมัภาษณ์ 



 

Boston Network Co., Ltd. Tel. 02-949-0955, 02-318-6891 Mobile: 086-337-8266, Fax: 02-949-0991 
E-mail: seminar@bostonnetwork.com http://www.bostonnetwork.com 

 การประเมินเลือกขัน้สดุท้าย 

 Exercise: ฝึกสมัภาษณ์งานแบบ Competency Based Interview 
 
เหมาะสาํหรับ: 

 ผู้บริหารและพนกังานด้าน HR ทกุระดบั ผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีทกุหน่วยงานในองค์กรรวมทัง้ผู้สนใจทัว่ไป ท่ีต้องการพฒันาทกัษะ
ในการสมัภาษณ์งานให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึน้ 

 

วทิยากร: 

วทิยากรผู้ทรงคุณวุฒจิาก บริษัท บอสตนัเน็ตเวร์ิค จาํกัด  
 

วันและเวลาในการจัดงานสัมมนา 
วนัท่ี 21 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 -16.00 น. ณ โรงแรม จสัมิน ซิตี ้(ซอยสขุมุวิท 23) หรือโรงแรมท่ีเทียบเท่า 
(สถานที่อาจมีการเปล่ียนแปลงกรุณาตดิต่อเจ้าหน้าที่ประสานงาน) 

 
ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมงานสัมมนา  

ราคา 5,900 บาท   (ราคานีย้งัไม่รวมภาษีมลูค่าเพ่ิม 7%)  
 

ค่าฝึกอบรม สามารถหกัค่าใช้จ่ายทางภาษีได้ 200%ของค่าใช้จ่ายจริง 
 (พระราชกฤษฎีกาฉบับที่ 437 ใช้ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2548 เป็นต้นไป) 

 

สร้างสรรค์หลักสูตรสัมมนาคุณภาพเยี่ยมโดย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Boston Network Co., Ltd. Tel. 02-949-0955, 02-318-6891 Mobile: 086-337-8266, Fax: 02-949-0991 
E-mail: seminar@bostonnetwork.com http://www.bostonnetwork.com 

 
แผนท่ี   โรงแรม จสัมิน ซตีิ ้ (ซอยสขุมุวิท 23)  (สถานที่อาจมีการเปล่ียนแปลงกรุณาตดิต่อเจ้าหน้าที่ประสานงาน) 
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Registration Form 
บริษัท บอสตนัเน็ตเวิร์ค จํากดั (สํานกังานใหญ่)  573/140 ซอยรามคําแหง 39 แขวงพลบัพลา 

เขตวงัทองหลาง  กรุงเทพมหานคร 10310 Tel: 0-2949-0955, 0-2318-6891 Fax: 02-949-0991 
เลขประจําตวัผู้ เสียภาษี 0105548037730 

*  ข้อมูลผู้เข้าร่วมสัมมนา :( โปรดกรอกข้อมลูให้ครบถ้วนและชดัเจน, ภาษาไทย: ตวับรรจง, ภาษาอังกฤษ: ตวัพมิพ์) 

ข้อมูลเพื่อใช้ออกใบกาํกบัภาษี : โปรดตรวจสอบความชดัเจนครบถ้วน เพ่ือความถกูต้องของใบเสร็จ/ใบกํากบัภาษีท่ีทา่นจะได้รับ) 

ช่ือท่ีให้ระบใุนใบกํากบัภาษี : ______________________________________________ ตามช่ือบริษัทด้านบน 

ท่ีอยู่ท่ีให้ระบใุนใบกํากบัภาษี :  _______________________________________________________________    

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

การชาํระเงนิค่าสัมมนา : สามารถสอบถามรายละเอยีดและสํารองท่ีนัง่ได้ท่ี 0-2949-0955, 0-2318-6891 ต่อ 104,105,108,109 
วธีิการชาํระเงนิ 
 โอนเงินเข้าบญัชี บริษัท บอสตนัเน็ตเวิร์ค จํากดั  
 ธนาคารธนชาต  สาขาเอสพละนาด รัชดา บญัชีออมทรัพย์เลขท่ี 260-2-15492-2  โอนวนัท่ี _________________ 
 ธนาคารไทยพาณิชย์  สาขาสี่แยกศรีวรา     บญัชีออมทรัพย์เลขท่ี 140-2-63049-9 โอนวนัท่ี _________________ 
 ถือเช็คจ่ายหน้างานในนาม บริษัท บอสตนัเน็ตเวิร์ค จํากดั 
 จ่ายเงินสดหน้างาน 
หากข้อมูลครบถ้วนแล้ว กรุณาส่งกลับมาที่ Email: seminar@bostonnetwork.com  หรือ Fax มาพร้อมกับ 
สาํเนาการโอนเงนิที่ 0-2949-0991*                            
 *โปรดนําหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่ายมาย่ืนในวันสัมมนา 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการสํารองท่ีนัง่ให้แก่ผู้ส่งเอกสารลงทะเบียนครบถ้วนและชําระเงินแล้วเท่านัน้ 

 เจ้าหน้าท่ีจะแจ้งยืนยนัการลงทะเบยีนของท่านอีกครัง้หลงัจากได้รับเอกสาร 

 ในกรณีท่ีท่านสํารองท่ีนัง่ไว้แล้วแตไ่ม่สามารถเข้าร่วมการสมัมนาได้   กรุณาแจ้งลว่งหน้าก่อนวนังานอย่างน้อย 10 วนั 
  หากไม่แจ้งตามกาํหนด ท่านจะต้องชาํระค่าธรรมเนียมเอกสารเป็นจาํนวน 50% ของอัตราค่าลงทะเบียน  

หลักสูตรที่ร่วมสัมมนา__________________________________________________วันสัมมนา_________________ 

ช่ือ-นามสกลุ  (ภาษาไทย) ________________________________________________________________________ 

 (ภาษาองักฤษ) ______________________________________________________________________ 

บริษัท  (ภาษาไทย)_________________________________________________________________________ 

 (ภาษาองักฤษ)______________________________________________________________________ 

ตําแหน่งงาน: _____________________________________แผนก/ฝ่าย: _____________________________________ 

 เบอร์โทรศพัท์ท่ีทํางาน: ___________________ตอ่____________เบอร์โทรศพัท์มือถือ:__________________________ 

Fax: _________________________________  E-mail: _________________________________________          ____ 

ช่ือผู้ประสานงาน (HR)_______________________________เบอร์โทรศพัท์_____________________ตอ่__________ 


