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Course: 
Competency Based/Behavioral Based Interviewing Skills 

ทกัษะการสมัภาษณ์เชิงพฤตกิรรม 

 
Duration: 1 Day (9:00 – 16:00) 
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หลักการและเหตุผล: 

การคัดเลือกโดยอิงสมรรถนะเป็นการคัดเลือกท่ีมุ่งเน้นการคัดเลือกบนพื้นฐานของระดับขีดความสามารถ หรือสมรรถนะ

(Competencies) ท่ีจาํเป็นสาํหรบัองคก์รธุรกจิ ซึ่งเป็นคร่ืองมือท่ีไดร้บัการยอมรบัอย่างสงูในการคดักรองบคุคลเพ่ือนาํมาซึ่งผลลพัธ์

ท่ีถกูตอ้งและแม่นยาํ หลกัสตูรนีช้่วยใหผู้บ้ริหารเรียนรูแ้ละเขา้ใจเทคนิคการสมัภาษณง์านท่ีถกูวิธี มีหลกัและขัน้ตอนในการเจาะลึก

เพ่ือคน้หา Competency ของพนกังานใหต้รงกบัความตอ้งการขององคก์ร 

 

วัตถุประสงค:์ 

• เพ่ือเรียนรูแ้ละเขา้ใจหลกัการแนวทางและเทคนิคการสมัภาษณแ์บบ Competency Based Interview อย่างมีประสิทธิภาพ 

• เพ่ือนาํความรูท่ี้ไดร้บัไปพฒันาทกัษะการสมัภาษณง์านแบบ Competency Based Interview ไดอ้ย่างเหมาะสมกับสมรรถนะ

ท่ีองคก์รของตนตอ้งการ 

• เพ่ือฝึกทกัษะการสมัภาษณง์านแบบ Competency Based Interview 

 

หัวข้อการบรรยาย: 

• ความสาํคญัของการสรรหาและคดัเลือกพนกังาน  ความหมาย และรูปแบบการสมัภาษณง์าน 

 การสมัภาษณง์านแบบไม่มีโครงสรา้ง (Structure Platform) 

 การสมัภาษณง์านแบบมีโครงสรา้ง (Structure Platform) 

 การสมัภาษณแ์บบสรา้งแรงกดดนั  

 การสมัภาษณแ์บบคณะกรรมการ 

 การสมัภาษณแ์บบกลุ่ม 

 อ่ืน ๆ การสมัภาษณท์างโทรศพัท ์ VDO ฯลฯ 

• วตัถปุระสงคก์ารสมัภาษณง์าน 

• กระบวนการและขัน้ตอนการสมัภาษณท่ี์มีประสิทธิภาพ   

• แนวคิด และความสาํคญัของการสมัภาษณง์านแบบ Competency Based Interview  

• หลกัการสมัภาษณโ์ดยอิงพฤติกรรม (BEI : Behavioral Event Interview) EARS เทียบเคียง STAR Technique)       

 EARS = Event : Action : Responsive :  Summary     

 STAR Technique = Situation/Task/Action/Result 

• การวิเคราะหต์าํแหน่งงาน และขีดความสามารถ (Competency) ของตาํแหน่งงาน 

• หลกัการเขียนชดุคาํถามเพ่ือใชส้มัภาษณโ์ดยอิงสมรรถนะ    

• การสมัภาษณค์ดัเลือกบคุลากรใหเ้หมาะสมกบั Corporate Culture, Core Value และลกัษณะธุรกิจ 

• หลกัโหงวเฮง้เพ่ือประกอบการพิจารณาสรรหาคน 

• Workshop  ฝึกทกัษะการสมัภาษณใ์นสถานการณจ์าํลอง 
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เหมาะสาํหรับ: 

• ผูบ้รหิารและพนกังานดา้น HR ทกุระดบั ผูบ้รหิารและเจา้หนา้ท่ีทกุหน่วยงานในองคก์รรวมทัง้ผูส้นใจทั่วไป ท่ีตอ้งการพฒันา

ทกัษะในการสมัภาษณง์านใหม้ปีระสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ 

 

วิทยากร: 

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจาก บริษัท บอสตนัเน็ตเวิรค์ จาํกดั  
 

วัน เวลา สถานที ่และค่าใช้จ่าย ในการเข้าร่วมงานสัมมนา  

วนัท่ี 14 กมุภาพนัธ ์2566 เวลา  09.00 - 16.00 น. โดยสามารถเลือกการเขา้อบรมได ้2 ช่องทาง ดงันี ้

1. เข้าร่วมอบรมทีโ่รงแรมจสัมิน ซติี ้(ซอยสุขุมวทิ 23) หรือโรงแรมทีเ่ทยีบเทา่  

(สถานทีอ่าจมีการเปลี่ยนแปลงกรุณาตดิตอ่เจ้าหน้าทีป่ระสานงาน) 

ค่าใชจ้า่ยในการเขา้รว่มงานสมัมนา ราคา 6,900 บาท (ราคานีย้งัไม่รวมภาษีมลูค่าเพ่ิม 7%)  

2. เข้าร่วมอบรมแบบทางไกลโดยการประชุม Distance Learning Instructor-led Virtual Class via Face to Face 

Application   
ค่าใชจ้า่ยในการเขา้รว่มงานสมัมนา ราคา 5,900 บาท (ราคานีย้งัไม่รวมภาษีมลูค่าเพ่ิม 7%) 

  

สาํหรับรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อผู้ประสานงานอบรม โทร: 02 949 0955, 02 318 6891,  

      086 337 8266, Email: seminar@bostonnetwork.com และ Line ID: @bostonnetwork  
 

ค่าฝึกอบรม สามารถหกัค่าใชจ้่ายทางภาษีได้ 200%ของค่าใช้จ่ายจริง 

 (พระราชกฤษฎกีาฉบับที ่437 ใช้ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2548 เป็นตน้ไป) 

 

สร้างสรรคห์ลักสูตรสัมมนาคุณภาพเย่ียมโดย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:seminar@bostonnetwork.com


4 

 

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

 

แผนที ่โรงแรมจสัมนิ ซิตี ้(ซอยสขุมุวิท 23) (สถานทีอ่าจมีการเปลี่ยนแปลงกรุณาติดต่อเจ้าหน้าทีป่ระสานงาน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



หลักสูตรทีร่่วมสัมมนา วันสัมมนา

ช่ือ-นามสกลุ (ภาษาไทย)

(ภาษาองักฤษ) 

บรษัิท (ภาษาไทย)

(ภาษาองักฤษ)

ต าแหน่งงาน: แผนก/ฝ่าย:

เบอรโ์ทรศพัทท์ี่ท  างาน: เบอรโ์ทรศพัทมื์อถือ:

เบอรโ์ทรสาร Fax: E-mail: 

ช่ือผู้ประสานงาน (HR) เบอรโ์ทรศพัท์

ข้อมูลเพือ่ใช้ออกใบก ากับภาษี :โปรดตรวจสอบความชดัเจนครบถว้น เพ่ือความถกูตอ้งของใบเสรจ็/ใบก ากบัภาษีที่ทา่นจะไดร้บั)

ช่ือที่ใหร้ะบใุนใบก ากบัภาษี : ตามช่ือบรษัิทดา้นบน

ที่อยู่ที่ใหร้ะบใุนใบก ากบัภาษี:

การช าระเงนิค่าสัมมนา : สามารถสอบถามรายละเอียดและส ารองที่นั่งไดท้ี่ 02-949-0955, 02-318-6891 ต่อ 104, 105, 108, 109

วิธีการช าระเงนิ

โอนเงินเขา้บญัชี บรษัิท บอสตนัเน็ตเวริค์ จ  ากดั  

ธนาคารทีเอ็มบีธนชาต  สาขาเอสพละนาด รชัดา  บญัชีออมทรพัยเ์ลขที่ 667-2-01501-0  โอนวนัที่

ธนาคารไทยพาณิชย ์    สาขาสี่แยกศรวีรา            บญัชีออมทรพัยเ์ลขที่ 140-2-63049-9  โอนวนัที่

ถือเช็คจา่ยหนา้งานในนาม บรษัิท บอสตนัเน็ตเวริค์ จ  ากดั

จา่ยเงินสดหนา้งาน 

*โปรดน าหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ทีจ่่ายมายื่นในวันสัมมนา*

1) บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการส ารองที่นั่งใหแ้ก่ผูส้ง่เอกสารลงทะเบียนครบถว้นและช าระเงินแลว้เทา่นัน้

2) เจา้หนา้ที่จะแจง้ยืนยนัการลงทะเบียนของทา่นอีกครัง้หลงัจากไดร้บัเอกสาร

3) ในกรณีที่ทา่นส  ารองที่นั่งไวแ้ลว้แตไ่ม่สามารถเขา้รว่มการสมัมนาได ้  กรุณาแจง้ลว่งหนา้ก่อนวนังานอยา่งนอ้ย 10 วนั

*หากไม่แจ้งตามก าหนด ท่านจะต้องช าระค่าธรรมเนียมเอกสารเป็นจ านวน 50% ของอัตราค่าลงทะเบียน*

ข้อมูลครบถ้วนแล้ว กรุณาส่งกลับมาที ่Email: seminar@bostonnetwork.com หรือ Fax พร้อมส าเนาการโอนเงนิที ่02-949-0991

Registration Form
บรษัิท บอสตนัเน็ตเวริค์ จ  ากดั (ส านกังานใหญ่) 573/140  ซอยรามค าแหง 39  แขวงพลบัพลา

เขตวงัทองหลาง  กรุงเทพมหานคร 10310  Tel: 02-949-0955, 02-318-6891  Fax: 02-949-0991
เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี 0105548037730

Boston Network Co., Ltd. Tel: 02-949-0955, 02-318-6891, 086-337-8266, Fax: 02-949-0991

E-mail: seminar@bostonnetwork.com http://www.bostonnetwork.com

ข้อมูลผู้เข้าร่วมสัมมนา :(โปรดกรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นและชดัเจน, ภาษาไทย: ตัวบรรจง, ภาษาอังกฤษ: ตัวพมิพ)์
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