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Training Center Service 
  

โปรแกรมฝึกอบรมหลกัสูตร : เทคนคิการสมัภาษณง์านแบบมืออาชีพ  
ระยะเวลาในการฝึกอบรม :  1 วนั เวลา 09.00-16.00 น. 

วิทยากร : อาจารย ์สุกญัญา รศัมีธรรมโชติ  

 

1. หลกัการและเหตุผล 
  การสมัภาษณเ์ป็นวิธกีารคัดเลือกผู้สมัครที่เก่าแก่ที่ยังคงนิยมใช้กนัในปัจจุบัน เพียงแต่การ สมัภาษณใ์นปัจจุบันมี

รูปแบบที่แตกต่างไปจากเดิม กล่าวคือ เร่ิมมีการกาํหนดมาตรฐานในการสมัภาษณ ์ เพ่ือให้ผลของการสมัภาษณม์ีความ

แม่นยาํและน่าเช่ือถือไม่น้อยไปกว่าแบบทดสอบการสมัภาษณ ์ ยังช่วยให้ผู้สมัภาษณ์เหน็กริยาท่าทางและความรู้สกึต่างๆ 

ของผู้สมัครได้ชัดเจนมากกว่าแบบทดสอบ นอกจากน้ี การสมัภาษณยั์งมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้สมัภาษณแ์ละผู้ถูกสมัภาษณ์

ได้รับทราบข้อมูล ของกนัและกนั ซ่ึงถือเป็นการสร้างสมัพันธภาพและทาํความรู้จักกนัในเบื้องต้น ดังน้ัน หลายๆ องค์การจึง

มักใช้การสมัภาษณใ์นข้ันตอนสดุท้ายของการคัดเลือกผู้สมัคร ซ่ึงเป็นข้ันตอนของการตัดสนิใจ “รับ” หรือ “ปฏเิสธ” 

ผู้สมัคร หลังจากที่ผู้สมัครรายน้ันได้ผ่านการทดสอบประเภทต่างๆ ตามที่องค์การกาํหนดแล้ว หลักสตูรการฝึกอบรมน้ี 

จัดทาํข้ึนเพ่ือมุ่งเพ่ิมพูนความรู้และเทคนิคเกี่ยวกบั “การสมัภาษณอ์ย่างมืออาชีพ” ให้แก่องค์การที่สนใจจะนาํความรู้และ

เทคนิคดังกล่าวไปใช้เป็นเคร่ืองมือใน การลดความผิดพลาดในการคัดเลือกผู้สมัคร และเพ่ิมความแม่นยาํในการคัดเลือก

พนักงานใหม่ให้ได้ตรง ตามที่องค์การคาดหวังมากที่สดุ 

 

2. ประโยชนที์จ่ะไดร้บั  เมื่อจบหลักสตูรแล้ว ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะสามารถ 

 อธบิายรูปแบบการสมัภาษณอ์ย่างมืออาชีพได้ 

 รู้ วิธกีารจัดทาํ Structured Interview ทั้ง 3 แบบ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการสมัภาษณผู้์สมัครงานได้ ซ่ึงได้แก่ 

 - Trait Interview 

 - Behavioral Interview 

 - Situational Interview 

 รู้และเข้าใจว่า คาํถามประเภทใดเป็นคาํถามที่ควรหลีกเล่ียงในการสมัภาษณง์าน 

 

3. วิธีการฝึกอบรม 
หลักสตูรน้ีใช้แนวทางการเรียนรู้ตามหลักการเรียนรู้อย่างผู้ใหญ่ (Interactive Adult Learning Approach) ในการฝึกอบรม 

ซ่ึงเป็นแนวทางที่เปิดโอกาสให้ผู้รับการฝึกอบรมได้แลกเปล่ียนความคิดเหน็และ ประสบการณก์บัวิทยากรวิธกีารดังกล่าว

ประกอบด้วย 

 การทาํแบบฝึกหัดเป็นกลุ่ม  

 การแสดงบทบาทสมมุติ  

 กจิกรรมการแลกเปล่ียนประสบการณ ์ 

 

4. เนื้ อหาประเด็นสมัมนา 

 แนวคิดเกี่ยวกบัการคัดเลือกผู้สมัคร 

 เกณฑใ์นการคัดเลือกใบสมัคร 
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 การตั้งคาํถามสาํหรับการสมัภาษณง์านจาก Job Description  

 การสมัภาษณแ์บบต่าง ๆ 

 ฝึกการจัดทาํ Structured Interview ทั้ง 3 ประเภท คือ 

 Trait Interview 

 Behavioral Interview 

 Situational Interview 

 รูปแบบการสมัภาษณง์านอย่างมืออาชีพ 

 คาํถามที่ควรหลีกเล่ียง 

 ฝึกการตั้งคาํถามสาํหรับการสมัภาษณง์านจาก CV ของผู้สมัคร 

 แสดงบทบาทสมมุตกิารสมัภาษณง์าน  

 สาเหตุของความล้มเหลวในการสมัภาษณง์าน และบทสรุป 

 

5. ผูเ้ขา้สมัมนา 

 เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ทุกระดับ 

 ผู้ทาํหน้าที่สมัภาษณแ์ละคัดเลือกผู้สมัครให้แก่องค์การ 

 หัวหน้างาน 

 

6. วิทยากร อาจารย ์สุกญัญา  รศัมีธรรมโชติ     

ประวติัการศึกษา  

 ครุศาสตรบัณฑติ (เกยีรตินิยม), วิชาเอก องักฤษ-จิตวิทยา จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย  

 รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย  

ตําแหน่งปัจจุบนั  

 อาจารย์พิเศษ วิชา Human Resource Management และ Management of Organizational Change and 

Development ปริญญาโท คณะบริหารธุรกจิ มหาวิทยาลัยรามคาํแหง  

 วิทยากรและที่ปรึกษาของสถาบันต่างๆ 

ประสบการณทํ์างาน  

 2546 - 2548 ผู้อาํนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและบริหารงานทั่วไป บริษัท กลุ่มแอดวานซ์ รีเสร์ิช จาํกดั  

 2545-2546 วิทยากรที่ปรึกษาด้านบริหารทรัพยากรบุคคล สถาบันเพ่ิมผลผลิตแห่งชาต ิ 

 2542-2544 ผู้จัดการสาํนักงานสาขาประจาํประเทศไทย Fortum Power and Heat Oy  

 2539-2542 ผู้จัดการฝ่ายบุคคลและธุรการ Thai ORIX Leasing Co.,Ltd.  

ผลงานทางวิชาการ  

 1.1 บทความ: นักเขียนประจาํคอลัมน์ “Human Resource” ในหนังสอื Productivity World  

       ของสถาบันเพ่ิมผลผลิตแห่งชาต ิ 

 1.2 หนังสอื: หนังสอืกึ่งวิชาการ ของสถาบันเพ่ิมผลผลิตแห่งชาติ  

- แนวทางการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ด้วย Competency Based Learning  

- การจัดการทรัพยากรมนุษย์ด้วย Competency-Based HRM  

ประสบการณก์ารใหคํ้าปรึกษาและฝึกอบรม  
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Training Center Service 

1. การใหคํ้าปรึกษาและฝึกอบรมเร่ือง Competency  

 จัดทาํ Core Competency, Job Mapping Competency ประเมิน Competency ให้ด้วยเทคนิค BEI และ 

360 องศา วางแนวทางการสร้าง Individual Development Plan – IDP เพ่ือลด Competency Gap และ

พัฒนาบุคลากรให้มีระดับความสามารถตามที่องค์กรต้องการ  

- สาํนักงานสาธารณสขุจังหวัดเชียงใหม่  

- บริษัท ไบโอแลป จาํกดั  

- บริษัท เบทาโกร จาํกดั (ธุรกจิสายสกุร)  

- บริษัท NEC TOKINS (Thailand)  

- กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุตธิรรม  

 จัดทาํ Core Competency, Job Mapping Competency และวางแนวทางการจัดทาํ IDP  

- กรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม  

- บริษัท เซเรบอส (ประเทศไทย) จาํกดั  

- Siam Compressor Industry Co.,Ltd.  

- ชมรมพยาบาลโรคไตแห่งประเทศไทย  

 ฝึกอบรมความรู้การสร้าง Competency Model ของตนเอง  

- โรงพยาบาลปิยะเวท  

- กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม  

- กระทรวงยุติธรรม  

- โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ ์ 

- ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ ์ 

- คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  

2. ประสบการณก์ารใหคํ้าปรึกษาดา้นการบริหารทรพัยากรมนุษย ์ 

 บริษัท ช. การช่าง (มหาชน) จาํกดั (จัดทาํใบวิเคราะห์งาน (Job Analysis) ที่มี KPI ในส่วนของใบ

พรรณนาลักษณะงาน และ การวิเคราะห์ความสามารถในการทาํงานเพ่ือกาํหนดแผนการฝึกอบiม (Training 

Road Map)  

 บริษัท NEC TOKINS (Thailand) (จัดทาํระบบการฝึกอบรม ISD Model (The Instructional System 

Design), จัดทาํใบพรรณนาลักษณะงานที่มี KPI, นาํ KPI และ Competency มาใช้ในการประเมินผลการ

ปฏบิัติงาน)  

 บริษัท เอมเพอริช จาํกดั (จัดทาํกฎและระเบียบการทาํงานตามกฎหมายแรงงาน พ.ศ.2540, ปรับปรุงระบบ

สวัสดิการ, ปรับปรุงระบบสรรหาคัดเลือกบุคลากร และระบบประเมินผลการปฏบิัติงานของบุคลากร)  

 สาํนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา (จัดทาํระบบประเมินค่างานและระบบประเมินผลการปฏบิัติงาน

ของบุคลากร ตามแนวคิด Result-Based Management ของ ก.พ.)  

 ธนาคารวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม (จัดทาํระบบการจัดเกบ็เอกสารอย่างเป็นระบบ และจัดทาํ 

Training Road Map ให้ฝ่ายปรึกษาแนะนาํของธนาคาร)  

 บริษัท ค้าวัสดุซีเมนต์ไทย จาํกดั  (ปรับปรุงการจัดทาํ Competency ขององค์กร)  

 บริษัท รีไซเคิล คอนเซพ็ท ์จาํกดั (จัดทาํระบบประเมินผลโดยใช้ Balance Scorecard และ KPI ในการวัด

ประเมินผลการปฏบิัติงาน ตั้งแต่ระดับองค์กร ระดับฝ่ายงาน จนถึงระดับบุคคล)  
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Training Center Service 

 โรงเรียนพงษ์สวัสดิ์พณชิยการ (ก่อตั้งฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลให้แก่โรงเรียน, จัดทาํโครงสร้างองค์กร, 

ทาํ Job Description, Job Specification, การหา Training Needs, ปรับปรุงการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม

โดยใช้ Suggestion System, จัดทาํระบบประเมิน ค่างาน และระบบประเมินผลการปฏบิัติงานของบุคลากร) 

 

สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมท่ี 

 สถาบนัฝึกอบรม เทรนน่ิง เซน็เตอร ์เซอรวิ์ส (TCS) )บริษทั อาภาฉาย จาํกดั(  
Tel No. 0-2736-0408             Fax No.02-736-0050           e-mail: admin@trainingservice.co.th 

id-line: pisit131918 
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