
 

 
บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จาํกดั 40/81 ซอยอนิทามระ 8 ถนนสทุธสิารวนิจิฉัย  แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรงุเทพฯ 10400                             
โทร: 0-26154499, 0-2615-4477-8 โทรสาร: 0-2615-4479 อเีมล:์ hipotraining@gmail.com, hipotraining@hotmail.com, info@hipotraining.com เว็บไซท:์ www.hipotraining.co.th  

การสมัภาษณ์และคดัเลอืกผูส้มคัรงานเชงิลกึแบบ 
ST-A-R รุน่ท ี� 4  

(Interview and Selection based on ST-A-R) 
 
 
 

วทิยากร: อาจารยธ์นเุดช ธาน ี
วทิยากรและทีBปรกึษาผูชํ้านาญการพเิศษดา้น HR จากประสบการณ์ 30 ปี 
อาจารยพ์เิศษคณะบรหิารธรุกจิมหาบณัฑติ (M.B.A.) มหาวทิยาลัยภาครัฐ 

อาจารยพ์เิศษคณะรัฐประศาสนศาสตรม์หาบณัฑติ (M.P.A.) มหาวทิยาลัยเอกชน 
อดตีกรรมการสมาคมการจัดการงานบคุคลแหง่ประเทศไทย (PMAT) 2 สมัย 

ดา้นการบรหิารและพัฒนาทรัพยากรบคุคล ทีBไดรั้บเชญิไปบรรยายในองคก์ารภาครัฐ รัฐวสิาหกจิ 
และองคก์รธรุกจิชั _นนําหลายแหง่ จากประสบการณก์ารทํางานในองคก์รชั _นนํากวา่ 30 ปี 

 
 

26 มกราคม 2564 
09.00 -16.00 น. 

 ** St. James สขุมุวทิ 26  (สถานพีรอ้มพงษ)์ 
  

*สถานทีBจัดสมัมนาอาจเปลีBยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
 
 

หลกัการและเหตผุล 
            องคก์รยุคใหมใ่ชก้ารสมัภาษณ์แบบองิขดีความสามารถ (Competency Based Interview : 
CBI) หรอืการสมัภาษณ์เชงิพฤตกิรรมแบบ ST-A-R Technique แตก็่มปีญัหาเหลา่นีอ̂ยู ่อาทเิชน่ 
o  สัมภาษณ์พนักงานใหม่แบบองิขดีความสามารถ (Competency Based Interview : CBI) แตก่ลับใช ้
Competency ทีBไมส่อดคลอ้งกบังานและองคก์รในการสมัภาษณ์ (หลงทศิ) 
o  ใช ้Competency จากงานสัมภาษณ์แบบเดมิ ๆ แตไ่มไ่ดส้มัภาษณ์เชงิพฤตกิรรมแบบ ST-A-R (ผดิทางมวย) 
o  สมัภาษณ์เชงิพฤตกิรรมดว้ย Competency แตไ่มไ่ดป้ระเมนิ Competency ตามตําแหน่งงาน (ป่วยสาหัส) 
o  ประเมนิไดแ้ต่พฤตกิรรมตามCompetency แตป่ระเมนิความสามารถตาม Competency ไมไ่ด ้(จัดยาผดิ) 
o  ไดพ้นักงานใหมท่ีBความสามารถไมต่รงกับตอนทีBสมัภาษณ ์(ตดิปกไมต่รงหนัง) 
ดว้ยเหตุนี_ ผูบ้ริหาร หัวหนา้แผนก และฝ่ายทรัพยากรบุคคลยุคใหม่ จําเป็นพัฒนาเทคนิคการสัมภาษณ์และ
คัดเลอืกเชงิลกึแบบ ST-A-R ทีBจะชว่ยใหส้มัภาษณ์และคัดเลอืกพนักงานใหม่ใหไ้ดห้นังทีBตรงปก ไดบุ้คลากรทีB
เป็นทั _งคนเกง่ คนด ี มคีวามสามารถเหมาะสมเขา้มาร่วมงานกับองคก์ร 
            หลักสตูรนี_ไดรั้บการออกแบบและพัฒนาขึ_น จากประสบการณ์ของวทิยากรในการสมัภาษณ์กวา่ 28 ปี 
ผสมผสานกบัการสมัภาษณ์แบบองิขดีความสามารถ (Competency Based Interview : CBI) หรอืการสัมภาษณ์
เชงิพฤตกิรรมแบบ ST-A-R Technique ในการเรยีนรูเ้ชงิปฏบิัตกิารแบบ “กระชบั เขา้ใจงา่ย ใชไ้ดจ้รงิ พรอ้ม
แบบฟอรม์ ตวัอย่าง Workshop และ Role Play)" ทีBจะชว่ยใหผู้ส้ัมภาษณ์งานองคก์รของทา่น สัมภาษณ์
และคัดเลอืกบคุลากรไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ           
 
 
วตัถปุระสงค:์   
1. เสรมิสรา้งความรู ้ความเขา้ใจ เกีBยวกับหลักการ แนวคดิ เทคนคิของการสัมภาษณ์และคัดเลอืกผูส้มคัร
งานเชงิลกึแบบST-A-R 

2. สามารถวเิคราะหแ์ละคัดเลอืก Competency ทีBสอดคลอ้งกบังานและองคก์ร ไปใชใ้นการสมัภาษณ์แบบ
องิขดีความสามารถ (Competency Based Interview : CBI) ไดอ้ย่างชดัเจนเป็นรูปธรรม 



 

 
บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จาํกดั 40/81 ซอยอนิทามระ 8 ถนนสทุธสิารวนิจิฉัย  แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรงุเทพฯ 10400                             
โทร: 0-26154499, 0-2615-4477-8 โทรสาร: 0-2615-4479 อเีมล:์ hipotraining@gmail.com, hipotraining@hotmail.com, info@hipotraining.com เว็บไซท:์ www.hipotraining.co.th  

3. สามารถตั _งคําถามสัมภาษณ์เชงิพฤตกิรรมแบบ ST-A-R อย่างเป็นขั _นตอนจาก Competency ไดอ้ย่าง
ชดัเจน และสอดคลอ้งกับงาน 

4. สามารถสมัภาษณ์งานเชงิพฤตกิรรม ดว้ย ST-A-R ขั _นเทพ แบบ 3Know ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 
5. เสรมิสรา้งความรูใ้นการออกแบบประเมนิผลการสมัภาษณ์ดว้ย Competency ตามตําแหน่งงาน 
6. เสรมิสรา้งเทคนคิการประเมนิและคัดเลอืกพนักงานใหมต่าม Competency ของแตล่ะตําแหน่งงานได ้
อย่างชดัเจนและมปีระสทิธภิาพ ไดท้ั _งคนเกง่ คนด ีมคีวามสามารถตรงตามความตอ้งการ  

 
 
หวัขอ้การฝึกอบรม/สมัมนา: 
สว่นที�  1  :  เร ื�องควรรูเ้ก ี�ยวกบัการสมัภาษณ์พนกังานใหมแ่บบ ST-A-R Techniques 

o การสมัภาษณ์งานเชงิพฤตกิรรมแบบ ST-A-R คอือะไร 
o ทําไมฝ่ายทรพัยากรบคุคลมอือาชพีและผูบ้รหิารยคุใหมน่ยิมใชS้T-A-R Techniques ในการ

สมัภาษณ์ 
o แนวคดิการสมัภาษณ์งานเชงิพฤตกิรรมแบบ ST-A-R 
o ST-A-R Techniques กบั Competency สมัพนัธก์นัอยา่งไรในการสมัภาษณ์ 

สว่นที�  2  :  กระบวนการสมัภาษณ์งาน สาํหรบัผูบ้รหิารและ HR ยคุใหม ่
o 7 ข ัน̂ตอนสาํคญัในการสมัภาษณ์งานที�นกัสมัภาษณ์งานมอือาชพีควรทํา 
o แนวทางการนํา ST-A-R มาใชใ้นแตล่ะข ัน̂ตอนของการสมัภาษณ์ 
o Role Play 1 : ฝึกปฏบิตัสิมัภาษณ์พนกังานใหม ่

สว่นที�  3  :  เทคนคิการนํา Job Description ของตาํแหนง่ที�รบัสมคัร มาเป็นเครื�องมอืในการสมัภาษณ์ 
o องคป์ระกอบสําคญัของ Job Description ใดที�ผูบ้รหิารและ HR ยคุใหม ่“ตอ้ง” ใชใ้นการ

สมัภาษณ์พนกังานใหม ่
o ตวัอยา่ง : แบบฟอรม์ Job Description ยคุใหม ่Version 4 
o แนวทางการวเิคราะห ์Job Description มาใชใ้นการสมัภาษณ์พนกังานใหม ่ 

สว่นที�  4  :  เทคนคิการสมัภาษณ์แบบองิความสามารถ (Competency Based Interview : CBI) 
o Competency Based Interview (CBI) คอือะไร ? 
o Competency มหีลากหลายความหมาย แลว้ Competency ใดที�ตอ้งใชใ้นการสมัภาษณ์ 
o ข ัน̂ตอนการวเิคราะหแ์ละกาํหนดขดีความสามารถ (Job Competency) จาก Job Description 
o แนวทางการวเิคราะหแ์ละคดัเลอืกขดีความสามารถ (Competency) เพื�อใชใ้นการสมัภาษณ์ 
o ตวัอยา่ง : คําถามในการสมัภาษณ์ เกี�ยวกบั Competency 
o Workshop 1 : ฝึกปฏบิตัวิเิคราะหแ์ละคดัเลอืก Competency จาก JD เพื�อใชใ้นการสมัภาษณ ์

สว่นที�  5  :  แนวทางการต ัง̂คําถามเชงิพฤตกิรรมภาคปฏบิตั ิ(ST-A-R Question in Practice) 
o Trick ในการต ัง̂คําถามเชงิพฤตกิรรมจากCompetency ที�งา่ยและไดผ้ล (Effective ST-A-R 

Question) 
o ตวัอยา่ง : คาํถามเชงิพฤตกิรรมแบบ ST-A-R Question 
o เทคนคิการวเิคราะหเ์จาะลกึ Competency ของผูถ้กูสมัภาษณ์ดว้ยST-A-R Technique 
o Workshop 2 : ฝึกปฏบิตัติ ัง̂ชุดคาํถามสมัภาษณ์งานแบบ ST-A-R จาก Competency  

สว่นที�  6  :  เทคนคิการสมัภาษณ์เชงิพฤตกิรรมและวเิคราะหเ์จาะลกึผูส้มคัรงาน ดว้ย ST-A-R ข ัน̂เทพ 
แบบ 3Know 

o แนวทางการสมัภาษณ์เชงิพฤตกิรรมและวเิคราะหเ์จาะลกึผูส้มคัรงาน ดว้ย ST-A-R ข ัน̂เทพ ดว้ย
คาํถาม Know What – Know Why – Know How 

o แนวทางการสมัภาษณ์เชงิพฤตกิรรม แบบวเิคราะหเ์จาะลกึ/เคน้ผูส้มคัรงาน (Probing ST-A-
R) 

o แนวทางการสมัภาษณ์เชงิพฤตกิรรม แบบวเิคราะหแ์ละทวนสอบผูส้มคัรงาน (Probe ST-A-R) 
o Role Play 2 : ฝึกปฏบิตัสิมัภาษณ์พนกังานใหม ่ดว้ยST-A-R ข ัน̂เทพ แบบ 3Know  

สว่นที�  7  : เทคนคิการคดัเลอืกผูส้มคัรงาน ใหไ้ดห้นงัที�ตรงปก 
o หลกั 7 ประการในการสมัภาษณ์และคดัเลอืกที�ลดอคต ิ
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o 3 หลกัในการวเิคราะหแ์ละตดัสนิใจคดัเลอืกผูส้มคัรงานจากผลการสมัภาษณ์งาน 
o เทคนคิการประเมนิผูส้มคัรงานแบบใหม ่ดว้ย Competency Based Selection (CBS) แบบ 4 

ระดบัความสามารถ           ที�วเิคราะหค์นไดต้รงกบังานและบรษิทั 
o ตวัอยา่ง : แบบประเมนิผลการสมัภาษณ์ดว้ย Competency ตามตําแหนง่งาน    

หลกัสตูรนีเ̂หมาะสาํหรบั :  
ผูบ้รหิาร ผูจ้ดัการฝ่าย ผูจ้ดัการแผนก หวัหนา้แผนก หวัหนา้งาน และฝ่ายทรพัยากรบคุคลทุกระดบัที�
ตอ้งสมัภาษณ์ผูส้มคัรงาน  
 
รปูแบบและวธิกีารสมัมนา :  

• การบรรยาย (Lecture)  และการยกตวัอยา่งประสบการณ์ 
• การทํากจิกรรมกลุม่ (Workshop) เชงิปฏบิตักิาร: เพื�อกระตุน้ใหเ้กดิการแลกเปลี�ยนความเห็น 

(Discussion) เรยีนรูซ้ ึ�งกนัและกนั 
• การแสดงบทบาทสมมต ิ(Role Play) เป็นคณะกรรมการสมัภาษณ์ ดว้ย Competency และ 

STAR Technique 
 

ประกาศนยีบตัร: บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั 
 
อัตราหลักสตูร (ตอ่ 1 ทา่น) 

ราคาคา่อบรม / หลักสตูร / ทา่น 
จํานวนผูเ้ขา้อบรม คา่สมัมนา  VAT 7% หกั ณ ที�จา่ย 3 %  รวมจา่ยสทุธ ิ กรณีไมม่หีนงัสอืหกั ณ ที�จา่ย 

1 4,000.00 280.00 120.00 4,160.00 4,280.00 

พเิศษ...ราคาโปรโมชัBน !!! 
จํานวนผูเ้ขา้อบรม คา่สมัมนา  VAT 7% หกั ณ ที�จา่ย 3 %  รวมจา่ยสทุธ ิ กรณีไมม่หีนงัสอืหกั ณ ที�จา่ย 

2 3,600.00 252.00 108.00 3,744.00 3,852.00 
3 3,000.00 210.00 90.00 3,120.00 3,210.00 

วธิกีารชําระเงนิ:  
1. โอนผ่านบัญชธีนาคาร ดังนี_ 
1.1 ธนาคารกรงุเทพ สาขาซอยอาร ีบญัชสีะสมทรัพย ์เลขทีB 127-4-66322-6 
1.2 ธนาคารไทยพาณชิย ์บญัชอีอมทรัพย ์สาขาพหลโยธนิ เลขทีB 014-2-63503-8 

          ชืBอบญัช ีบรษัิท ไฮโพ เทรนนิBง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีB จํากัด   
          และแฟกซใ์บ Pay in และหนังสอืรับรองหกั ณ ทจี่าย (ถา้ม)ี ทีB 0-2615-4479  
          พรอ้มระบชุืBอบรษัิท เบอรต์ดิตอ่ของท่าน ชืBอหลกัสตูรและวนัอบรม 
2.  ชาํระดว้ยเชค็สัBงจา่ย บรษัิท ไฮโพ เทรนนิBง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีB จํากดั (สํานักงานใหญ)่ 
3.  หกั ณ ทีBจา่ย 3% เลขประจําตวัผูเ้สยีภาษี 0-1055-48105-59-0 
     บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั   
     40/81 ซอยอนิทามระ 8 ถนนสทุธสิารวนิจิฉยั แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 
4. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการไมค่นืเงนิทีBไดช้าํระมาแลว้   
 
รายละเอยีดเพิ�มเตมิ กรณุาตดิตอ่: 
บรษัิท ไฮโพ เทรนนิBง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีB จํากัด 
โทรศพัท:์ 02-615-4499, 02-615-4477-8    
แฟกซ:์ 02-615-4479 Hotline: 086-3183151-2 
เวปไซด:์ www.hipotraining.co.th  
อเีมล:์ hipotraining@gmail.com  
ไอด ีไลน:์ hipotraining 
เฟสบุค๊: www.facebook.com/HIPOtraining  
 
 
อบรม, สมัมนา, พนักงาน,หลกัสตูร,การสมัภาษณ์และคดัเลอืกผูส้มคัรงาน,เชงิลกึ, ST-A-R ,Interview , Selection,based  


