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TRAINING OUTLINE  
 

จับมือปั�น Competency–Based Model  

จากความฝันสู่ความสาํเร็จ 
Competency–Based Model Management (CBM) 

 

 
***ดูรายละเอียดประวัติวิทยากรด้านล่าง                    

 

PRINCIPLES 
 
                     นกัวิชาการในด้านการบริหารทรัพยากรบคุคลก็ได้พยายามหาคําตอบทีZจะตอบโจทย์เรืZองการค้นหาและ

พฒันาศกัยภาพหรือความรู้ความสามารถ ทกัษะ และคณุลกัษณะทีZแท้จริงของบคุคล ซึZงได้ถกูเรียกกนัว่า 

Competency และได้ถกูนํามาใช้ในระยะเวลามานานพอสมควร เป็นทีZแพร่หลายและเป็นทีZยอมรับจากผู้บริหารและ

ผู้ ทีZอยูใ่นวงการด้านการบริหารทรัพยากรบคุคลอยา่งมากมายและบางองค์กรก็ได้นําระบบ Competency–Based 

Learning มาเป็นรากฐานของการวางระบบการบริหารงานทรัพยากรบคุคลทั gงระบบทีZเรียกอีกอยา่งวา่ 
Competency–Based Model วิเคราะห์เจาะลกึการวางระบบอยา่งเป็นขั gนตอนและสอดคล้องความต้องการใน
ด้านวิสยัทศัน์ และกลยทุธ์ของกรองค์กรทีZเกีZยวกบัขีดความสามารถของบคุคลในองค์กรทั gงระบบในด้านทรัพยากร

บคุคลทีZเกิดจาการวางระบบรากฐานของ Competency  เพืZอตอบสนองการพฒันาการบริหารทรัพยากรบคุคลให้

ทนัสมยัและให้ประสบความสําเร็จในด้านการพฒันาบคุลากรนัZนเอง 

OBJECTIVES 

1) ความรู้ ความเข้าใจในด้าน Competency–Based Learning ทั gงระบบในแนวทางด้านการบริหาร
ทรัพยากรบคุคล 

วทิยากร: อาจารย์สุกจิ ตรียุทธวัฒนา 
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2) ความรู้ ความเข้าใจ และการบริหารจดัการทางด้าน Competency–Based Model Management ให้ได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ 

3) ตอ่ยอดการพฒันาด้านการพฒันาทรัพยากรบคุคลได้อย่างรวดเร็วและตอ่เนืZอง  
4) เพิZมศกัยภาพในด้านทรัพยากรบคุคลให้เป็นไปในทิศทางเดียวกนัตามวิสยัทศัน์และกลยทุธ์ทีZองค์กรต้องการ 

 
AREAS OF STUDY 
 

1) ความเป็นมาและแนวคิดของ  Competency 
2) Competency คืออะไร ?   และมีความสําคญัอยา่งไร ? 
3) กระบวนการทีZมาทีZไปของ Competency ไปสู ่Learning Organization 
4) (องค์กรแหง่การเรียนรู้)  

5) กระบวนการสร้าง Competency–Based Learning (CBL) 
6) กระบวนการสร้าง Competency–Based Management (CBM) 
7) การสร้าง Competency-Based Model  ทั gงระบบ 
8) การจดัตั gงคณะทํางาน Competency–Based Management  
9) ประเภทของ Competency ทีZจําเป็นต้องรู้  
10) ขั gนตอนการหา Core Competency เชิงปฏิบตั ิ           
11) ขั gนตอนการหา Functional Competency เชิงปฏิบตั ิ 
12) การประเมิน Competency และการกําหนดระดบัความคาดหวงั 
13) การวิเคราะห์หา Competency Gap Assessment (CGA) 
14) (การประเมินหาชอ่งว่างความสามารถ) 
15) เทคนิคการสร้างแผนพฒันาเป็นรายบคุคล (IDPs) ด้วย CBM 

16) แนวทางการสร้างแบบประเมิน Competency รายบคุคล แบบ CBM 

17) การนํา Competency-Based Model ไปใช้ในแนวทางการบริหารงานบคุคล 
18) Competency Dictionary & Case Study (CBM)  
19) Workshop : Set Up Competency–Based Model Management  

  

หมายเหต ุ  หวัข้อทีZเสนอสามารถปรับเปลีZยนได้ตามความต้องการของลกูค้าหรือตามความคดิเห็นของวิทยากร 
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TRAINING TOOLS 
 

มีการบรรยายและกิจกรรมระดมสมอง พร้อมทั gงการทํากิจกรรมประชมุเชิงปฏิบตักิาร เพืZอเป็นการฝึกคิดและวางแนว
ทางการปฏิบตังิานร่วมกนั 

1. เนื gอหาใน PowerPoint  
2. เอกสารประกอบการบรรยาย  (ซึZงจะเหมือนกบัเนื gอหาใน ใน PowerPoint) 
3. ตวัอยา่งประกอบการบรรยาย 
4. กิจกรรมระดมสมอง Workshop 
5. อืZน ๆ  

 
SUMMARY DETAILS 

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

• กรุณาจดัเตรียมห้องจดัอบรมและอปุกรณ์ทีZใช้ในการอบรม 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 (สถาบนัเพิZมผลผลติ
แหง่ชาติ), Certificated to Impressive Personality   Development Program (สถาบนัพฒันาบคุลกิภาพ จอห์น โรเบิร์ต เพาเวอร์ส) 
 
การทาํงานในปัจจุบนั ประสบการณ์ด้านการขายและการตลาด ด้านบริการลกูค้า ด้านการบริหาร และพฒันาทรัพยากรมนษุย์รวม
แล้วเกือบ 25 ปี จากบริษัทและองค์กร ชั gนนําหลายแหง่, ประสบการณ์ด้านการตลาดขายตรงและด้านการเป็นวิทยากรมามากกวา่ 20 
ปี, ผู้จดัการฝ่ายขายและฝึกอบรม บริษัท สปอร์ตทรอน อินเตอร์เนชัZนแนล (ประเทศไทย)จํากดั, ผู้ อํานวยการฝ่ายพฒันาธุรกิจ และ
การตลาด บริษัท ลาชเูล ่คอสเมติคส์ (ประเทศไทย) จํากดั, ผู้บริหาร และทีZปรึกษา  ฝ่ายทรัพยากรบคุคล ฝ่ายพฒันาองค์กร และธุรกิจ 
บริษัท แอกเซส อินดสัเตรียล เทคโนโลยี จํากดั 

 
ปัจจุบัน ทีZปรึกษาด้านพฒันาศกัยภาพบคุคลและระบบให้กบัหนว่ยงานองค์กร บริษัทเอกชนทัZวไป 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 และช่องสถานีอืZนๆทีZอยูใ่นเครือขา่ย  
 

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 gนทีZ 3, 
สาํนกังานประกนัสงัคม (สปส), โรงเรียนภาษานสุรณ์ บางแค, องค์กรอิสระนกัธุรกิจแอมเวย์ ระดบั ตรีเพชร 1 องค์กร, องค์กรอิสระนกั
ธุรกิจแอมเวย์ ระดบัเพชรบริหาร 2 องค์กร, องค์กรอิสระนกัธุรกิจแอมเวย์ ระดบัเพชร และมรกต  15 องค์กร และอีกหลายร้อยบริษัทชั gน
นํามากมาย ฯลฯ 
 

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


