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 การประเมนิผล ตดิตามผล และการ
วเิคราะหค์วามคุม้คา่ของการฝึกอบรม    

(Training Evaluation Follow-up and ROI) 
 
 

วทิยากร: ดร.พพิฒันพ์ล เพ็ชรเที�ยง 
ปรญิญาเอก การศกึษาเพืRอพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์มหาวทิยาลยัรามคาํแหง, 
ปรญิญาโท การศกึษาเพืRอพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์มหาวทิยาลยัรามคําแหง, 
ประสบการณ์ทํางาน ทีRปรกึษาอาวโุสดา้นการพัฒนาบคุลากร/วทิยากร 
บรษัิท คงิ เพาเวอร ์ดวิตีZ ฟร ีจํากดั (พัฒนาบคุลากรมากกวา่ 3,500 คน) 

- ผูจ้ัดการฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบคุคล / นักวเิคราะหว์างแผนระบบการฝึกอบรม 
และการพัฒนาบคุลากร กลุม่บรษัิท คงิ เพาเวอร ์อนิเตอรเ์นชัRนแนล กรุ๊ป จํากดั 

 
 

24 มนีาคม 2564 
09.00 – 16.00 น. 

 ** โรงแรมโกลด ์ออรค์ดิ กรุงเทพฯ (ถนนวภิาวดฯี-สทุธสิาร) 
 
 

 **สถานทีRจัดอบรมอาจเปลีRยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
 

   

 
 
วตัถปุระสงค ์
     1. เพืRอใหผู้เ้ขา้รับการฝึกอบรม-สมัมนา มคีวามรู ้ความเขา้ใจเกีRยวกบัการประเมนิผล การตดิตามผลการ
ฝึกอบรม และการวเิคราะหค์วามคุม้ค่าของการฝึกอบรมมอย่างมรีะบบทีRด ี
     2. เพืRอใหผู้เ้ขา้การฝึกอบรม-สมัมนา ฝึกทกัษะการออกแบบหลักสตูร ออกแบบการประเมนิผล และ
ตดิตามผลอย่างมปีระสทิธภิาพ สอดคลอ้งกบัระบบคณุภาพตา่งๆ ในองคก์ร 
     3. เพืRอใหผู้เ้ขา้การฝึกอบรม-สมัมนามแีนวทาง วธิกีารคดิใหม่ๆ  ในการบรหิารจัดการงานฝึกอบรม-
สมัมนาอยา่งมรีะบบแบบมอือาชพี 
 
 
หวัขอ้การบรรยายและ Workshop 
      1. เป้าหมายของการฝึกอบรม และความคาดหวังของผูบ้รหิารในการพัฒนาบคุลากร 
      2. การออกแบบหลักสตูรพัฒนาบคุลากรใหเ้กดิประสทิธภิาพ และประสทิธผิลสงูสดุ 
         WORKSHOP : ฝึกทกัษะการออกแบบหลกัสตูรแบบมอือาชพี ใหส้อดคลอ้งกบัระบบ
คณุภาพ, Competency, Core Values เป็นตน้  
     3. เครืRองมอืทีRนยิมใชใ้นการประเมนิผลและตดิตามผลการฝึกอบรม 
     4. รูปแบบและวธิขีองการประเมนิและตดิตามผลการฝึกอบรม 
     5. การกําหนดเกณฑ ์และตัวชีZวัดความสําเร็จของหลักสตูรฝึกอบรม(KPIs) 
     6. การวางแผนการประเมนิผลและตดิตามผล 
     7. การเขยีนรายงานผลการฝึกอบรม-สมัมนาเพืRอการพัฒนาความกา้วหนา้ในงาน 
         WORKSHOP : ฝึกการเขยีนรายงานการฝึกอบรมและศกึษาตวัอยา่งการประเมนิ 
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     8. การประเมนิคณุภาพของแบบประเมนิ แบบทดสอบและขอ้สอบตามรูปแบบการประเมนิการฝึกอบรม 
The Kirk Patrick Approach ของเคริก์แพทรคิ 
         - การประเมนิการเรยีนรู ้(Learning Evaluation) 
         - การประเมนิปฏกิริยิาตอบสนอง (Reaction Evaluation) 
         - การประเมนิพฤตกิรรมทีRเปลีRยนแปลงไปหลังการอบรม(Behavior Evaluation) 
         - การประเมนิผลลัพธท์ีRเกดิต่อองคก์ร(Results Evaluation) 
     9. สตูรสําเร็จการคดิคา่คุม้ทนุในการคํานวนคา่ใชจ่้ายงานฝึกอบรม 
         - ค่าใชจ่้ายโดยตรง 
         - คา่ใชจ่้ายโดยออ้ม 
         WORKSHOP : ฝึกวธิกีารคดิคา่ใชจ้า่ยงานฝึกอบรมแบบโดยตรงและโดยออ้ม 
      10. การคํานวณค่าใชจ่้าย และประเมนิผลตอบแทนจากการฝึกอบรมในเชงิความคุม้ค่าใชจ่้าย (ROI) 
และการคดิยอ้นกลับความคุม้ค่าแบบ Productivity และ Satisfaction 
     11. วธิกีารคํานวนค่าคุม้ทนุหลักสตูรการฝึกอบรม 
           - สตูร 1      ROI = คา่ใชจ่้ายX100 
                                       ตน้ทนุ 
           - สตูร 2      ROI = จํานวนของผลผลติของงาน (Productivity) 
           - สตูร 3      ROI = คา่ความพงึพอใจของาน (Satisfaction) 
            WORKSHOP : ตัวอย่างการคดิคา่คุม้ทนุงานฝึกอบรมแบบสตูร 1-2-3 
         - ตัวอยา่ง 1 หลักสตูรการผลติสนิคา้ใหไ้ดต้ามเป้าหมาย 
         - ตัวอยา่ง 2 หลักสตูรการใหบ้รกิารลกูคา้อย่างมอือาชพี 
         - ตัวอยา่ง 3 หลักสตูรการสอนงานของหัวหนา้งาน 
         - ตัวอยา่ง 4 หลักสตูรการใหค้ําปรกึษาและคําแนะนําลกูนอ้ง 
         - ตัวอยา่ง 5 หลักสตูรการทํางานเป็นทมีอย่างมปีระสทิธภิาพ 
         - ตัวอยา่ง 6 หลักสตูรทกัษะการเป็นหัวหนา้งาน 
      12. ปัญหาการประเมนิผลและการตดิตามผลการอบรม 
 

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

ราคาคา่อบรมสมัมนา / ทา่น 
ประเภท คา่สมัมนา  VAT 7% หกั ณ ที�จา่ย 3 %  รวมจา่ยสทุธ ิ กรณีไมม่หีนงัสอืหกั ณ ที�จา่ย 

บคุคลท ั�วไป 4,500.00 315.00 135.00 4,680.00 4,815.00 
สมาชกิ HIPO 4,300.00 301.00 129.00 4,472.00 4,601.00 

ราคาพเิศษ !!! ชําระคา่อบรมสมัมนา กอ่นวนัอบรม 15 วนั   
ประเภท คา่สมัมนา  VAT 7% หกั ณ ที�จา่ย 3 %  รวมจา่ยสทุธ ิ กรณีไมม่หีนงัสอืหกั ณ ที�จา่ย 

บคุคลท ั�วไป 4,300.00 301.00 129.00 4,472.00 4,601.00 
สมาชกิ HIPO 4,000.00 280.00 120.00 4,160.00 4,280.00 

วธิกีารชําระเงนิ:  
1. โอนผ่านบัญชธีนาคาร ดงันีZ 
1.1 ธนาคารกรงุเทพ บญัชสีะสมทรัพย ์สาขา ซอยอาร ี  เลขทีR 127-4-66322-6 
1.2 ธนาคารไทยพาณชิย ์บญัชอีอมทรัพย ์สาขา พหลโยธนิ เลขทีR 014-2-63503-8 

          ชืRอบญัช ีบรษัิท ไฮโพ เทรนนิRง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีR จํากดั   
          และแฟ็กซใ์บ Pay in และหนังสอืรับรองหัก ณ ทจี่าย (ถา้ม)ี ทีR 0-2615-4479  
          พรอ้มระบชุืRอบรษัิทของท่าน และชืRอหลักสตูร 
2.  ชําระดว้ยเช็คบรษัิท สัRงจา่ย บรษัิท ไฮโพ เทรนนิRง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีR จํากดั 
3.  หัก ณ ทีRจา่ย 3% ทะเบยีนนติบิคุคลเลขทีR 0-1055-48105-59-0 
     บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั   
     40/81 ซอยอนิทามระ 8 ถนนสทุธสิารวนิจิฉยั แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 
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4. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการไมค่นืเงนิทีRไดช้าํระมาแลว้   
 
รายละเอยีดเพิ�มเตมิ กรณุาตดิตอ่: 
บรษัิท ไฮโพ เทรนนิRง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีR จํากดั 
โทรศพัท ์02-615-4499, 02-615-4477-78    
โทรสาร  02-615-4479 
เว็บไซท ์www.hipotraining.co.th 
อเีมล ์hipotraining@gmail.com  
เฟสบุค๊ www.facebook.com/HIPOtraining 
 
 
 
 


