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TRAINING OUTLINE  
 

การสัมภาษณ์งานคนเข้าทาํงานตามคุณสมบตั ิ
Competency Based Interview Workshop 

PRINCIPLES 

การสรรหาและการคดัเลือกบคุลากรเข้าทํางานในองค์กรกบัการเลือกคูซ่ึRงเป็นสิRงทีRน่าสนใจสําหรับการ  

เปรียบเทียบทีRมีนยัความสําคญัแอบแฝงอยูบ้่างซงึต้องตรงใจตวัเราและคณะกรรมการการตดัสินเพราะผู้ ทีRได้รับการ

คดัเลือกเข้ามาทํางานกบัองค์กรแล้วจงึมีความจําเป็นต้องใช้ชีวิตร่วมกนักบัเราแตใ่นทางตรงกนัข้ามการเลือกชีวิตคูน่ั Yน

เรามกัใช้ความรู้สกึ (Touch & Trust Feeling)เป็นหลกัสําคญัของการตดัสินวา่ “คนนี Yแหละใชเ่ลย” 

 แตก่ารคดัเลือกบคุลากรองค์กรไมส่ามารถใช้ความรู้ของผู้สมัภาษณ์เพียงอยา่งเดียวหากแตย่งัต้องใช้ 

เครืRองมือทีRได้มาตรฐานและเป็นทีRยอมรับจากสถาบนันอก (HR Outsourcing  Services)  หรือจากการออบ

แบบจําลองสถานการณ์จริง(WorkSimulator)การใช้ข้อสอบตา่งๆหรือการสมัภาษณ์อยา่งมีระบบ 

มาประกอบการตดัสินใจในขั Yนตอนสดุท้ายของการว่าจ้าง 

 การจดัฝึกอบรมสมัมนาครั Yงนี Yมุง่เน้นให้ผู้ เข้าร่วมสมัมนามีสว่นร่วมในแลกเปลีRยนประสบการณ์ ฝึกปฏิบตักิาร

สมัภาษณ์ (Interview Workshop) การใช้เครืRองตา่ง ๆ ทีRมีใช้อยูเ่ดมิของทา่น กบัเครืRองใหมที่Rนา่จะนําไปใช้ หรือ

ปรับปรุงให้เกิดความเหมาะสมจริง โดยใช้คา่ชี YวดัทีRมีมาตรฐานเดียวกนั (Based Key Competencies) 

 

OBJECTIVES 

1. เพืRอให้มีความรู้ความเข้าใจ และฝึกษะการสมัภาษณ์ผู้สมคัรงานอยา่งมีขั Yนตอน ใช้เกณฑ์มาตรฐานอย่างมือ
อาชีพให้เป็นทิศทางเดียวกนั 

2. เพืRอค้นหาข้อมลูเกีRยวกบัผู้สมคัรโดยการกําหนดปัจจยัทีRใช้ในการสมัภาษณ์ และวิธีการประเมินผลผู้สมคัรวา่
เหมาะสมกบัตําแหนง่งานทีRว่างอยูห่รือไม ่

3. เพืRอเป็นการรักษาภาพพจน์ทีRดีตอ่องค์กร และการบริหารขององค์กร โดยอาศยัสภาพการณ์ในการสมัภาษณ์
ผู้สมคัร 
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AREAS OF STUDY 
 

� ความสาํคัญของการสัมภาษณ์และการเตรียมพร้อมเพื�อคัดเลือกบุคลากร 
� การใช้เกณฑ์มาตรฐานในการสรรหา คัดเลือก และสัมภาษณ์พนักงานด้วย Competency Based 
� การเลือกเครื�องมือและแบบทดสอบในการพัฒนาบุคลากรให้เหมาะสมกับตาํแหน่งงาน และ

สัมพันธ์กับการฝึกอบรมและการพัฒนาบุคลากรอย่างเหมาะสม    
• Personality Assessment   
• Leadership Assessment  
• Service and Selling Assessment  
• Teamwork Assessment 

      กิจกรรมเรียนรู้ : ฝึกทกัษะการเรียนรู้ Competency Based เพืRอเป็นแนวทางการวิเคราะห์ผู้สมคัรงานจาก

เลือกใช้เครืRองมือและแบบทดสอบ  

� การประเมินผลความสาํเร็จด้วยการใช้เทคนิคการสรรหาและการคัดเลือก 3 หลักการ 
� CAN DO (ความรู้ และทกัษะ) 
� WILL DO (ทศันคต)ิ 
� WILL FIT (บคุลิกภาพ) 

� การดาํเนินขั \นตอนในการสัมภาษณ์อย่างมีประสิทธิภาพ 
�  ก่อนการสมัภาษณ์ 
�  ระหวา่งการสมัภาษณ์ 
�  หลงัการสมัภาษณ์ 

� เทคนิคการสัมภาษณ์ให้ได้ STAR ให้ถูกต้องตาม Recruit by Competency Based 
� Step 1 Situation & Task 
� Step 2 Action 
� Step 3 Results 

� การตั \งคาํถามการสัมภาษณ์เพื�อหาความเป็นตัวตนของพนักงานอย่างแท้จริง 
� แบบฟอร์มประเมินผลการสัมภาษณ์ตามเกณฑ์มาตรฐาน 
� ข้อผิดพลาดที�มักพบในการสัมภาษณ์ทั \งผู้สัมภาษณ์และผู้ถูกสัมภาษณ์ 
� WORKSHOP : (Group Discussion & Interview Workshop) การฝึกปฏิบัตกิารสัมภาษณ์ และฝึกการ

วิเคราะห์คาํถามและผลลัพธ์ที�ได้ตามค่าชี \วัดที�มีทศิทางเดียวกัน (Recruit by Competency Based) 
กจิกรรมตัวอย่าง “COMPETENCY BASED INTERVIEW ROLE PLAY” เพื�อฝึกทักษะการเตรียม
ความพร้อมการเป็นผู้สัมภาษณ์อย่างมีประสิทธิภาพ และตรวจสอบการจัดการคัดเลือกให้
เหมาะสมตามหลักการ can do, will do และ will fit  
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หมายเหต ุ  หวัข้อทีRเสนอสามารถปรับเปลีRยนได้ตามความต้องการของลกูค้าหรือตามความคิดเห็นของวิทยากร 
 

 
TRAINING TOOLS 
 

มีการบรรยายและกิจกรรมระดมสมอง พร้อมทั Yงการทํากิจกรรมประชมุเชิงปฏิบตักิาร เพืRอเป็นการฝึกคิดและวางแนว
ทางการปฏิบตังิานร่วมกนั 

1. เนื Yอหาใน PowerPoint  
2. เอกสารประกอบการบรรยาย  (ซึRงจะเหมือนกบัเนื Yอหาใน ใน PowerPoint) 
3. ตวัอยา่งประกอบการบรรยาย 
4. กิจกรรมระดมสมอง Workshop 
5. อืRน ๆ  

 
SUMMARY DETAILS 

• จํานวน 1 วนั รวม 6 ชัRวโมง (เวลา 09.00 - 16.00 น.) 

• กรุณาจดัเตรียมห้องจดัอบรมและอปุกรณ์ทีRใช้ในการอบรม เชน่ LCD, Flip Chart , ปากกาเมจิ 

• กรุณาจดัเตรียมอาหารวา่งสําหรับวิทยากร และผู้ เข้ารับการอบรม 

• วิทยากรผู้ทรงคณุวฒุิ ดร.พิพัฒน์พล เพช็รเที�ยง กรุณาดปูระวตัวิิทยากรในหน้าถดัไป 
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PROFESSIONAL INSTRUCTOR                    ดร.พพิฒัน์พล  เพช็รเที�ยง 

ประวัตกิารศึกษา:   

ปริญญาเอก มหาวิทยาลยัรามคําแหง 

ปริญญาโท การศกึษาเพืRอพฒันาทรัพยากรมนษุย์มหาวิทยาลยัรามคําแหง 

ปริญญาตรี ภาษาองักฤษเพืRอการสืRอสาร มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย์  

Certificated to Mini Master of Management (MMM) NIDA, Certificated to Service plus as Service Training 

for Trainer, DDI-Development Dimensions International (Thailand), Certified to DJ Professional Training 

KPN MUSIC ACADEMY 

 

การทาํงาน:  

กรรมการชมรมขาย สมาคมการตลาดแหง่ประเทศไทย ทีRปรึกษาด้านพฒันาบคุลากรธุรกิจค้าปลีก และธุรกิจ

บริการประเภทตา่ง ๆ อาจารย์พิเศษ สาขาวิทยาการจดัการ การบริหารทรัพยากรมนษุย์สถาบนัการศกึษา บริษัท คงิ 

เพาเวอร์ ดวิตี Y ฟรี จํากดั (พฒันาบคุลากรมากกวา่ 3,500 คน) ผู้จดัการฝ่ายพฒันาทรัพยากรบคุคล / นกัวิเคราะห์

วางแผนระบบการฝึกอบรม และการพฒันาบคุลากร กลุม่บริษัท คงิ เพาเวอร์ อินเตอร์เนชัRนแนล กรุ๊ป จํากดั บริษัท 

นีโอ ฮิวแมน โปรเพสชัRนแนล จํากดั ทีRปรึกษาด้านการบริหาร และการพฒันาบคุลากร Business Vision International 

Co., Ltd. ทีRปรึกษาโครงการ และผู้จดัการฝ่ายพฒันาและออกแบบหลกัสตูร บริษัท ไทยแลนด์ ดวิตี Yฟรี ช๊อปส์ จํากดั 

(พฒันาบคุลากรมากกวา่ 500 คน) ผู้ชว่ยผู้จดัการแผนกฝึกอบรม โรงแรมบางกะปิ รอยลั โรส (พฒันาบคุลากร

มากกวา่ 350 คน) ผู้จดัการแผนกฝึกอบรม - ผู้ชว่ยผู้จดัการแผนกบคุคล – ผู้ชว่ยผู้จดัการแผนกต้อนรับ ธนาคารกสิกร

ไทย จํากดั (มหาชน) โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพ 

 

การบรรยายหน่วยงานภาครัฐบาลและเอกชนบางส่วน:  

การทา่เรือแหง่ประเทศไทย, กรมสรรพากร, สํานกังานประกนัสงัคม เชียงใหม,่ กรมสรรพากรภาค 8 เชียงใหม,่ 
กรมการขนสง่ทางอากาศ, ศนูย์พฒันาฝีมือแรงงาน เชียงใหม,่ ศนูย์พฒันาฝีมือแรงงาน ลําพนู, ศนูย์พฒันาฝีมือ
แรงงาน ลําปาง, ศนูย์พฒันาฝีมือแรงงาน นา่น, สํานกังานบริหาร ศาลากลาง ลําปาง, มหาวิทยาลยัรามคําแหง, 
มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย์, มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์, มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย, มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร, มหาวิทยาลยักรุงเทพ, มหาวิทยาลยัเชียงใหม,่ มหาวิทยาลยัพายพั, มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรีุวิทยา
ลงกรณ์, มหาวิทยาลยัราชภฎับ้านสมเดจ็เจ้าพระยา, มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบรีุ, มหาวิทยาลยัราชภฎัราชนครินทร์
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ฉะเชิงเทรา, มหาวิทยาลยัราชภฎัพระนคร, สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์,  แคนนอน ไฮเทค, ธนาคารเอเชีย, 
ฟอร์ด ยนตกิจ, วอลโว,่  Auto Technic, ไทย วี.พี.    ออโต้เซอร์วิส, BENZ, สยามนิสสนัทรานสปอร์ต, เตียวฮง สีลม 
กรุ๊ป, เซ็นทรัลพฒันา, อาร์ เอกซ์, เจนบรรเจิด,  C.I.M. DEVELOPMENT. CDG GROUP,  JAY MART, Troy Siam, 
Royal Lapidary, ซีเคียวรีคอร์, ห้างกระจกตงันํ Yา, ลีพฒันาผลิตภณัท์, Panasonic Siew Sales, ชอ่ง 7 สี, ชอ่ง 5, 
กรุงไทยออฟตคิ, Decor Mart, Grand Home Mart, ธนาคารนครหลวงไทย, เอ.พี. ฮอนด้า, ไพบลูย์ประกนัภยั, K.P.T. 
Holding Management, Telewiz Chiangmai, Rameo Japanese Restaurant  
 

การตดิต่อ  02-615-4499, 02-615-4477-8  E-Mail : hipotraining@hotmail.com,   

 

  

 


