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พร้ อมรับใบวุฒบิ ตั รฟรีทุกทีน่ ั่ง!!!
หลักสู ตร การประเมินผล ติดตามผล และการวิเคราะห์ ความคุ้มค่ าของการฝึ กอบรม
(Training Evaluation Follow-up and ROI)
วันศุกร์ ที่ 20 พฤษภาคม 2565 เวลา 9.00 น. – 16.00 น.

@ Novotel Bangkok Hotel ซอยสุขมุ วิท 20 ใกล้ BTS อโศก กทม.

** สถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง

หรือเลือกอบรม Online by Zoom
วิทยากร ดร.พิพัฒน์ พล เพ็ชรเที่ยง

สมัคร 3 เข้ าฟรี + 1 ท่ านทันที !!!
วัตถุประสงค์
1. เพือ
่ ให้ผเู้ ข้ารับการฝึกอบรม-สัมมนา มีความรู้ ความเข้าใจเกีย่ วกับการประเมินผล การติดตามผลการ
ฝึกอบรม และการวิเคราะห์ความคุม้ ค่าของการฝึกอบรมมอย่างมีระบบทีด่ ี
2. เพือ
่ ให้ผเู้ ข้าการฝึกอบรม-สัมมนา ฝึกทักษะการออกแบบหลักสูตร ออกแบบการประเมินผล และติดตามผล
อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับระบบคุณภาพต่างๆ ในองค์กร
3. เพือ
่ ให้ผเู้ ข้าการฝึกอบรม-สัมมนามีแนวทาง วิธกี ารคิดใหม่ๆ ในการบริหารจัดการงานฝึกอบรม-สัมมนา
อย่างมีระบบแบบมืออาชีพ
ประเด็นการสัมมนา
1. เป้ าหมายของการฝึ กอบรม และความคาดหวังของผู้บริ หารในการพัฒนาบุคลากร
2. การออกแบบหลักสูตรพัฒนาบุคลากรให้เกิ ดประสิ ทธิ ภาพ และประสิ ทธิ ผลสูงสุด
WORKSHOP : ฝึ กทักษะการออกแบบหลักสูตรแบบมืออาชีพ ให้สอดคล้องกับระบบคุณภาพ,
Competency, Core Values เป็ นต้น
3. เครื่องมือที่นิยมใช้ในการประเมิ นผลและติ ดตามผลการฝึ กอบรม
4. รูปแบบและวิ ธีของการประเมิ นและติ ดตามผลการฝึ กอบรม
5. การกาหนดเกณฑ์ และตัวชี้วดั ความสาเร็จของหลักสูตรฝึ กอบรม(KPIs)
6. การวางแผนการประเมิ นผลและติ ดตามผล
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7. การเขียนรายงานผลการฝึ กอบรม-สัมมนาเพื่อการพัฒนาความก้าวหน้ าในงาน
WORKSHOP : ฝึกการเขียนรายงานการฝึกอบรมและศึกษาตัวอย่างการประเมิน
8. การประเมิ นคุณภาพของแบบประเมิ น แบบทดสอบและข้อสอบตามรูปแบบการประเมิ นการ
ฝึ กอบรม The Kirk Patrick Approach ของเคิ รก์ แพทริ ค
▪
▪
▪
▪

การประเมินการเรียนรู้ (Learning Evaluation)
การประเมินปฏิกริ ยิ าตอบสนอง (Reaction Evaluation)
การประเมินพฤติกรรมทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปหลังการอบรม(Behavior Evaluation)
การประเมินผลลัพธ์ทเ่ี กิดต่อองค์กร(Results Evaluation)

9. สูตรสาเร็จการคิ ดค่าคุ้มทุนในการคานวนค่าใช้จ่ายงานฝึ กอบรม
ค่าใช้จ่ายโดยตรง
▪ ค่าใช้จ่ายโดยอ้อม
WORKSHOP : ฝึกวิธกี ารคิดค่าใช้จ่ายงานฝึกอบรมแบบโดยตรงและโดยอ้อม
▪

10. การคานวณค่าใช้จ่าย และประเมิ นผลตอบแทนจากการฝึ กอบรมในเชิ งความคุ้มค่าใช้จ่าย (ROI)
และการคิ ดย้อนกลับความคุ้มค่าแบบ Productivity และ Satisfaction
11. วิ ธีการคานวนค่าคุ้มทุนหลักสูตรการฝึ กอบรม
▪

สูตร 1

ROI = ค่าใช้จ่ายX100
ต้นทุน

สูตร 2 ROI = จานวนของผลผลิตของงาน (Productivity)
▪ สูตร 3
ROI = ค่าความพึงพอใจของาน (Satisfaction)
WORKSHOP : ตัวอย่างการคิดค่าคุม้ ทุนงานฝึ กอบรมแบบสูตร 1-2-3
▪

ตัวอย่าง 1 หลักสูตรการผลิตสินค้าให้ได้ตามเป้ าหมาย
▪ ตัวอย่าง 2 หลักสูตรการให้บริการลูกค้าอย่างมืออาชีพ
▪ ตัวอย่าง 3 หลักสูตรการสอนงานของหัวหน้างาน
▪ ตัวอย่าง 4 หลักสูตรการให้คาปรึกษาและคาแนะนาลูกน้อง
▪ ตัวอย่าง 5 หลักสูตรการทางานเป็ นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ
▪ ตัวอย่าง 6 หลักสูตรทักษะการเป็ นหัวหน้างาน
12. ปัญหาการประเมิ นผลและการติ ดตามผลการอบรม
▪
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วิ ธีการฝึ กอบรม – สัมมนา
เป็ นการฝึกอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร (Dynamic & Workshop) เน้นการเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง และแลกเปลีย่ น
ประสบการณ์ร่วมกัน (Learning by Doing and Participating with Experiences) ซึง่ ประกอบด้วย
 การบรรยาย  กิจกรรม และเกม  การแสดงออก
 กลุ่มสัมพันธ์  การแสดงความคิด ถาม – ตอบ
วิ ทยากรนาการสัมมนา

ดร.พิ พฒ
ั น์ พล เพ็ชรเที่ยง (อ.ปี เตอร์/ดร.ปื๊ ด)
Managing Director : PLAN AND WORK CENTER
ทีป่ รึกษาพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร : DE WISDOM Training Institute
ทีป่ รึกษาอิสระพัฒนาพนักงานขายและพนักงานสัมพันธ์ลูกค้าด้วยกระบวนการ
Sales Consultant, Customer Service and Call Center Assessment or Development Center
▪ ผูเ้ ชีย่ วชาญการออกแบบหลักสูตร และเครื่องมือสาหรับการพัฒนาบุคลากรมากกว่า 10 ปี
อดีตที่ทางาน
▪ ทีป
่ รึกษาอาวุโสด้านพัฒนาบุคลากร Adecco Consulting Limited (Thailand)
▪ ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การฝ่ ายพัฒนาบุคลาการ Thailand Duty Free Shop Co., Ltd. (ททท.)
▪ ผูจ้ ดั การฝ่ ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล King Power Duty Free Co., Ltd. (เอกชน)
▪ ผูจ้ ดั การฝ่ ายบริการส่วนหน้า และผูจ้ ดั การฝ่ ายฝึกอบรม Bangkapi Royal Rose Hotel
Kasikorn Thai Bank, Ambassador Hotel Bangkok
การศึกษา
- ปริญญาเอก สาขาพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
(HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT ) มหาวิ ทยาลัยรามคาแหง
ชื่อเรื่องดุษฎีนิพนธ์ การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการสอนงานของหัวหน้างานในโรงงานอิเล็กทรอนิกส์ไทย
A Development of the Coaching Training Curriculum for Supervisor in Thai Electronic Industries.
- ปริญญาโท สาขาการศึกษาเพือ่ พัฒนาทรัพยากรมนุษย์
(HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT ) มหาวิ ทยาลัยรามคาแหง
- ปริญญาตรี สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (ENGLISH COMMUNICATION ART)
มหาวิ ทยาลัยธุรกิ จบัณฑิ ตย์
ศิษย์เก่าดีเด่นปี พ.ศ. 2539 รางวัลนพรัตน์เชิดชูเกียรติ ประเภทผูใ้ ห้บริการสังคม
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
▪
▪
▪
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ค่าใช้จ่ายในการอบรมที่โรงแรม
รวมค่าเอกสารประกอบการอบรม ค่าอาหารว่าง 2 มื้อ อาหารกลางวันและใบรับรองวุฒิบตั ร
สถานภาพ
ค่าลงทะเบียน
ภาษีมูลค่ าเพิม่ 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %

ราคาสุ ทธิ

ราคาพิเศษท่านละ

3,900

273

117

4,056

สมัคร 3 เข้าฟรีเพิม่ + 1 ท่าน

11,700

819

351

12,168

ค่าใช้จ่ายในการอบรมรูปแบบ Online by Zoom
จะทาการส่งเอกสารการบรรยาย ไฟล์ PDF ทางอีเมล์ก่อนอบรม 2-3 วัน พร้อมรับใบรับรองวุฒิบตั รทางไปรษณีย์

สถานภาพ

ค่าลงทะเบียน

ภาษีมูลค่ าเพิม่ 7%

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %

ราคาสุ ทธิ

ราคาพิเศษท่านละ

2,500

175

75

2,600

สมัคร 3 เข้าฟรีเพิม่ + 1 ท่าน

7,500

525

225

7,800

รายละเอียดหลักสู ตรอื่น ๆ เพิม่ เติมได้ ที่นี่ คลิ๊ก http://www.hrdzenter.com/
สารองที่นั่ง ติดต่ อเพิม่ เติมได้ ที่ คุณธนนันท์ 090 645 0992 , 089 606 0444, Line : hrdzenter www.facebook.com/hrdzenter,
IG : hrd_zenter www.hrdzenter.com ,E-mail : hrdzentertraining@gmail.com , jiw473@gmail.com
รายละเอียดการชาระเงิน การชำระเงิน โอนเข้าบัญชี ในนาม บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด
บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 206-237-174-0
กรณีชำระเงินแล้ว กรุณา Scan หรือถ่ายรูป สลิป Pay in มาที่ Line : hrdzenter
หรือ mail : hrdzentertraining@gmail.com, jiw473@gmail.com
กรุณาหัก ณ ที่จ่าย 3 % ในนาม บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด เลขทีผ่ ู้เสียภาษี 0105555113021
เลขที่ 171/162 ซอยพุทธบูชา 39 แยก 1-1 แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140 (สำนักงานใหญ่)
การแจ้ งยกเลิก: 1. ผู้สมัครสามารถที่จะยกเลิกการเข้ าอบรมได้ ในกรณีที่ท่านยกเลิกก่อนวันงาน 10 วัน โดยไม่ เสียค่าใช้ จ่าย
2. กรณีทท
ี่ ่ านแจ้ งยกเลิกก่อนวันสัมมนาก่อนวันงาน 1-7 วัน บริษัทฯ จะหักค่าธุรการ ร้ อยละ 30 ของค่าสมัคร
3.และในกรณีที่ท่านยกเลิกในวันสัมมนาหรื อไม่ มาตามที่ส่งใบสมัครมาแล้ ว บริษัทฯจะไม่ คืนเงินใด ๆ ทั้งสิ้น หรื อหากท่ านยังไม่ ชาระค่ า
สัมมนา ทางบริษัท ต้ องขอเก็บค่าธุรการจานวน 30 % ทันที
บริ ษัท ศูนย์ส่งเสริ มและพัฒนาทรั พยากรมนุษย์ จากัด (สนญ.) เลขที่ 171/162 ซอยพุทธบูชา 39 แยก 1-1 แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุ งเทพฯ 10140
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