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TRAINING OUTLINE  
 

เทคนิคและวธีิการประเมินผลการปฏบิตังิาน 
 
 
 

***ดูรายละเอียดประวัติวิทยากรด้านล่าง                    
 

PRINCIPLES 
 
                     บอ่ยครั KงทีLการประเมินผลการปฏิบตังิานพนกังานประจําปี แม้กระทัLงการสรรหา การคดัเลือก การพฒันา

พนกังาน รวมถึงมิตติา่งๆ ทีLเกิดขึ Kนในการบริหารงานด้านทรัพยากรบคุคลทั Kงหลายๆระบบนั Kนไมเ่ป็นไปตามทีL

คาดหมายหรือไมไ่ด้เป็นไปตามทีLคาดหวงัทําให้ไมถึ่งเป้าหมายทีLได้กําหนดไว้  ไมไ่ด้พนกังานตามศกัยภาพ หรือ

ความรู้ความสามารถทีLแท้จริง เป็นเพียงแตค่วามรู้ความสามารถทีLไมต่รงตามศกัยภาพทีLพนกังานควรจะเป็นหรือควรทีL

จะเป็นความรู้ความสามารถทีLพงึประสงค์ในอนาคต สาเหตทีุLเกิดมาจากความไมช่ดัเจน และความไมถ่กูต้องทั Kงใน

รูปแบบ การบริหารจดัการ รวมถึงเทคนิค และวิธีการประเมินผลการปฏิบตังิาน ทีLจําเป็นและจะต้องให้ถกูแนวทางและ

มีความเข้าใจทีLตรงกนั ซึLงเป็นบทบาทหรือหน้าทีLทีLไมใ่ชเ่ฉพาะด้านการบริหารทรัพยากรบคุคลเพียงอย่างเดียว หวัหน้า

งานจําเป็นทีLจะมีสว่นเกีLยวข้องกบัระบบในการบริหารจดัการทีLมีประสิทธิภาพทั Kงระบบในการประเมินผลการ

ปฏิบตังิาน ทีLจะนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์ร่วมกบัฝ่ายบริหารทรัพยากรบคุคลให้สมัฤทธิ_ผล และตอบสนองได้อยา่ง

รวดเร็วทําให้เกิดการพฒันา และตอ่ยอดไปถึงการเจริญเตบิโตขององค์กรได้ในทีLสดุ  

 
 

OBJECTIVES 

1) ความรู้ ความเข้าใจในด้านการประเมินผลการปฏิบตังิานทั Kงระบบ ในรูปแบบของ Competency Based 
ในแนวทางด้านการบริหารทรัพยากรบคุคล 

วทิยากร: อาจารย์สุกจิ ตรียุทธวัฒนา 
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2) ความรู้ ความเข้าใจ และการบริหารจดัการและประเมินผลการปฏิบตังิานทางด้าน Competency – Based 
Management ให้ได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

3) สามารถสืLอสาร และบริหารจดัการสําหรับหวัหน้างานทีLมีความเข้าใจ มีสว่นร่วมในแนวทางการบริหาร
ทรัพยากรบคุคลได้อยา่งรวดเร็วและถกูต้อง 

4) ตอ่ยอดการพฒันาด้านเทคนิค และวิธีการประเมินผลงานการปฏิบตังิานได้อย่างถกูต้อง ถกู   แนวทาง วิธีการ 
และมีความชดัเจนมากขึ Kน  

5) เพิLมศกัยภาพในด้านการพฒันาทรัพยากรบคุคลให้เป็นไปในทิศทางเดียวกนัตรงกนักบัทีLองค์กรต้องการและ
คาดหวงัไว้ได้ 

 
AREAS OF STUDY 
 

Topics 
1) กระบวนทศัน์ และวตัถปุระสงค์ในการประเมินผลการปฏิบตังิาน 
2) Workshop : ปัญหาที�เกิดจากการประเมินผลการปฏิบัตงิาน 

3) ความเป็นมาและแนวคิดของ Competency Concept  
4) Competency คืออะไร ?   และมีความสําคญัอยา่งไร ? 

5) การบริหารผลการดําเนินงานของระบบการประเมินผลงานแบบ Competency Based 
- การวางแผนผลการปฏิบตังิาน 
- การให้ข้อมลูป้อนกลบั 

- การประเมินผลการปฏิบตังิาน (PA) 
- การพฒันา และการฝึกอบรม 

6) การวางแผนผลการปฏิบตังิาน 

- ปัจจยัทีLใช้ประเมินผลงาน (Competency และ KPIs) 
- นํ KาหนกัของปัจจยัทีLกําหนดขึ Kน (Competency และ KPIs) 
- วิธีการประเมินผลการปฏิบตัิงาน 

7) การให้ข้อมลูป้อนกลบัทีLเป็นทั Kงแบบทางการ และไมเ่ป็นทางการ 
8) ความสําคญัและความล้มเหลวของการประเมินผลการปฏิบตังิาน 
9) การพฒันา และการฝึกอบรม ด้วยการทําแผนพฒันารายบคุคลหลงั 

การประเมินผลปฏิบตังิาน 
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10)  กระบวนการสร้างและทีLมาของ Competency –Based Management (CBM) 

(ทีLจําเป็นต้องรู้ และสามารถบริหารจดัการได้ทั Kงระบบ) 

11)  เทคนิคการคดัเลือก และประเมินผลการปฏิบตังิานตามแบบ Competency 

12)  แนวทางการสร้างแบบประเมินผลการปฏิบตังิานแบบ (CBM) 

13)  Workshop : การแก้ปัญหาที�เกิดจากการประเมินผลการปฏิบัตงิาน 

 
หมายเหต ุ  หวัข้อทีLเสนอสามารถปรับเปลีLยนได้ตามความต้องการของลกูค้าหรือตามความคิดเห็นของวิทยากร 
 
 

TRAINING TOOLS 
 

มีการบรรยายและกิจกรรมระดมสมอง พร้อมทั Kงการทํากิจกรรมประชมุเชิงปฏิบตักิาร เพืLอเป็นการฝึกคิดและวางแนว
ทางการปฏิบตังิานร่วมกนั 

1. เนื Kอหาใน PowerPoint  
2. เอกสารประกอบการบรรยาย  (ซึLงจะเหมือนกบัเนื Kอหาใน ใน PowerPoint) 
3. ตวัอยา่งประกอบการบรรยาย 
4. กิจกรรมระดมสมอง Workshop 
5. อืLน ๆ  

 
SUMMARY DETAILS 

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

• กรุณาจดัเตรียมห้องจดัอบรมและอปุกรณ์ทีLใช้ในการอบรม เชน่ LCD, Flip Chart , ปากกาเมจิ 

• กรุณาจดัเตรียมอาหารวา่งสําหรับวิทยากร และผู้ เข้ารับการอบรม 

• วิทยากรผู้ทรงคณุวฒุิ อาจารย์สุกิจ ตรียุทธวัฒนา กรุณาดปูระวตัิวิทยากรในหน้าถดัไป 
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PROFESSIONAL INSTRUCTOR                          อาจารย์สุกจิ  ตรียุทธวัฒนา   
ประวัติการศึกษา                                                                                                                                      

ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ (ความสมัพนัธ์ระหวา่งประเทศ) (Political Science, International Relation) มหาวิทยาลยัรามคําแหง  
ปริญญาโท การจดัการ (ภาครัฐและเอกชน) (Master of  Management, Public Administration มหาวิทยาลยัคริสเตียน  
Certificated to Securities Marketing (Securities Training Association)         
 

การฝึกอบรม – สัมมนา Certificated to Train the Trainer, Certificated to Excellent to Customer Service (สถาบนัเพิLมผลผลติ
แหง่ชาติ), Certificated to Impressive Personality   Development Program (สถาบนัพฒันาบคุลกิภาพ จอห์น โรเบิร์ต เพาเวอร์ส) 
 

การทาํงานในปัจจุบนั ประสบการณ์ด้านการขายและการตลาด ด้านบริการลกูค้า ด้านการบริหาร และพฒันาทรัพยากรมนษุย์รวม
แล้วเกือบ 25 ปี จากบริษัทและองค์กร ชั Kนนําหลายแหง่, ประสบการณ์ด้านการตลาดขายตรงและด้านการเป็นวิทยากรมามากกวา่ 20 
ปี, ผู้จดัการฝ่ายขายและฝึกอบรม บริษัท สปอร์ตทรอน อินเตอร์เนชัLนแนล (ประเทศไทย)จํากดั, ผู้ อํานวยการฝ่ายพฒันาธุรกิจ และ
การตลาด บริษัท ลาชเูล ่คอสเมติคส์ (ประเทศไทย) จํากดั, ผู้บริหาร และทีLปรึกษา  ฝ่ายทรัพยากรบคุคล ฝ่ายพฒันาองค์กร และธุรกิจ 
บริษัท แอกเซส อินดสัเตรียล เทคโนโลยี จํากดั 

 
ปัจจุบัน ทีLปรึกษาด้านพฒันาศกัยภาพบคุคลและระบบให้กบัหนว่ยงานองค์กร บริษัทเอกชนทัLวไป และองค์กรระบบขายตรงหลาย
องค์กร, อาจารย์พิเศษประจํา มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีมหานคร, มหาวิทยาลยัศรีปทมุ, มหาวิทยาลยัอีสเทิร์นเอเชีย, มหาวิทยาลยัเกริก, 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล ธญับรีุ  
 

ผลงานทางวิชาการ เขียนบทความลงคอลมัน์ “เปิด..อก..คยุ” ในหนงัสอืพิมพ์ เส้นทางนกัขาย ลงประจํารายปักษ์, เขียนบทความลง

คอลมัน์ “Here We Go” ในนิตยสาร ทางการตลาดและเศรษฐกิจ CEO THAILAND ลงประจํารายเดือน 

 

ผลงานทางสื�อรายการโทรทัศน์ ออกอากาศทางสถานีโทรทศัน์ผา่นดาวเทียมช่อง Smart SME ในรายการ Innovative Variety ทาง 
True Vision และช่องสถานีอืLนๆทีLอยูใ่นเครือขา่ย  
 

บริษัทและหน่วยงานราชการที�เชิญไปบรรยาย (บางสว่น) SCG CHEMICALS CO.,LTD., SCG LOGISTIC CO.,LTD., THAI 
SAMSUNG ELECTRONICS CO.,LTD., BOON RAWD BREWERY CO.,LTD (SINGHA CORPORATION), MK SERVICE 
TRAINING CENTER CO.,LTD. (RESTAURANT), EASY BUY CO.,LTD., GLICO (THAILAND) CO.,LTD., BEIERSDORF 
(THAILAND) CO.,LTD. (NIVEA), TWINLOTUS CO.,LTD (ดอกบวัคู)่, การไฟฟ้าฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย (กฟผ.) บางกรวย 
นนทบรีุ, กรมการพฒันาชมุชน ข้าราชการระดบัชํานาญการพิเศษสงักดักระทรวงมหาดไทย, มลูนิธิเด็กโสสะแหง่ประเทศไทย ในพระ
บรมราชินปูถมัภ์, สาํนกังานตรวจสอบภายในทหาร (สตน.), สาํนกังานสาธารณสขุ อ.เมือง จ.ลาํพนู, สาํนกังานสรรพากร เขตพื KนทีL 3, 
สาํนกังานประกนัสงัคม (สปส), โรงเรียนภาษานสุรณ์ บางแค, องค์กรอิสระนกัธุรกิจแอมเวย์ ระดบั ตรีเพชร 1 องค์กร, องค์กรอิสระนกั
ธุรกิจแอมเวย์ ระดบัเพชรบริหาร 2 องค์กร, องค์กรอิสระนกัธุรกิจแอมเวย์ ระดบัเพชร และมรกต  15 องค์กร และอีกหลายร้อยบริษัทชั Kน
นํามากมาย ฯลฯ 
 

การติดต่อ 02-615-4499, 02-615-4477-8     hipotraining@hotmail.com, www.hipotraining.co.th 


