Professional Training Solution

หลักสูตร
การประเมินผลและติดตามผลการฝึ กอบรมและการวิเคราะห์ความคุม้ ค่า

ของการฝึ กอบรม
(Training Evaluation & ROI for Training)

วันที่ 28 พฤษภำคม 2564
เวลำ 09.00-16.00 น โรงแรม Gold Orchid Bangkok
หล ักการและเหตุผล
ผู ้ทีท
่ ำหน ้ำทีบ
่ ริหำรงำนฝึ กอบรม มิใช่แค่กำรพัฒนำบุคลำกรให ้บรรลุตำมแผนอบรม และส่งมอบบุคลำกรที่
่ งค์กรเท่ำนัน
ได ้รับกำรพัฒนำแล ้วคืนกลับสูอ
้ แต่กำรทีจ
่ ะทำให ้ เป็ นนักฝึ กอบรมมืออำชีพได ้ ผู ้บริหำรงำนอบรม
่ มัน
ควรจะทำให ้ผู ้บริหำร เชือ
่ และเห็นคุณค่ำของกำรฝึ กอบรม ซึง่ เรำควรจะประเมินผล และวัดค่ำของกำรฝึ กอบรม
ิ้ เปลือง แต่เป็ นแรงขับเคลือ
ให ้กับองค์กรได ้ ทำให ้ผู ้บริหำรเห็นว่ำ กำรฝึ กอบรมไม่ใช่กำรลงทุนทีส
่ น
่ นทีส
่ ำคัญใน
กำรทำให ้องค์กรบรรลุตำมเป้ ำหมำยและพันธกิจขององค์กรได ้ ดังนัน
้ ว ัตถุประสงค์ของการอบรมครงนี
ั้ ้ ผูเ้ ข้า
ิ ธิภาพ และนาความรูท
อบรมจะต้องเข้าใจระบบการประเมินผลและติดตามผลการฝึ กอบรมทีม
่ ป
ี ระสท
้ ไี่ ด้
ไปใชใ้ นการกาหนดแนวทางในการประเมินผลและติดตามผลการฝึ กอบรม
รวมทงถ้
ั้ าจะให้เห็ น
ั
ผลสมฤทธิ
จ
์ ริงๆ จะต้องสามารถว ัดให้เห็ นผลในเชงิ ของความคุม
้ ค่าของการลงทุนทีว่ ัดได้เป็นต ัวเงิน ใน
หล ักสูตรทีไ่ ด้มก
ี ารดาเนินการไปแล้วตามแผนการอบรม
ว ัตถุประสงค์
1. เพือ
่ ให ้ผู ้เข ้ำรับกำรฝึ กอบรม-สัมมนำ มีควำมรู ้ ควำมเข ้ำใจเกีย
่ วกับกำรประเมินผล กำรติดตำมผลกำร
ฝึ กอบรม และกำรวิเครำะห์ควำมคุ ้มค่ำของกำรฝึ กอบรมมอย่ำงมีระบบทีด
่ ี
2. เพือ
่ ให ้ผู ้เข ้ำกำรฝึ กอบรม-สัมมนำ ฝึ กทักษะกำรออกแบบหลักสูตร ออกแบบกำรประเมินผล และติดตำมผล
อย่ำงมีประสิทธิภำพ สอดคล ้องกับระบบคุณภำพต่ำงๆ ในองค์กร
3. เพือ
่ ให ้ผู ้เข ้ำกำรฝึ กอบรม-สัมมนำมีแนวทำง วิธก
ี ำรคิดใหม่ๆ ในกำรบริหำรจัดกำรงำนฝึ กอบรม-สัมมนำ
อย่ำงมีระบบแบบมืออำชีพ
ั
ประเด็นการสมมนา













เป้ ำหมำยของกำรอบรม และควำมคำดหวังของผู ้บริหำรในกำรพัฒนำบุคลำกร
ิ ธิภำพ และประสท
ิ ธิผลสูงสุด
กำรออกแบบหลักสูตรพัฒนำบุคลำกรให ้เกิดประสท
ี ให ้สอดคล ้องกับระบบคุณภำพ,
WORKSHOP : ฝึ กทักษะกำรออกแบบหลักสูตรแบบมืออำชพ
Competency, Core Values เป็ นต ้น
้
เครือ
่ งมือทีน
่ ย
ิ มใชในกำรประเมิ
นผลและติดตำมผลกำรฝึ กอบรม
รูปแบบและวิธข
ี องกำรประเมินและติดตำมผลกำรฝึ กอบรม
กำรกำหนดเกณฑ์ และ ตัวชวี้ ด
ั ควำมสำเร็จของหลักสูตรฝึ กอบรม(KPIs)
กำรวำงแผนกำรประเมินผลและติดตำมผล
กำรประเมินคุณภำพของแบบประเมิน และแบบทดสอบ
กำรคำนวณค่ำใชจ่้ ำย และประเมินผลตอบแทนจำกกำรฝึ กอบรมในเชงิ ควำมคุ ้มค่ำ (ROI)
WORKSHOP : ฝึ กทักษะกำรคำนวณค่ำใชจ่้ ำยและกำรคิดย ้อนกลับควำมคุ ้มค่ำแบบ Productivity
และ Satisfaction
ั มนำเพือ
กำรรำยงำนผลกำรฝึ กอบรม-สม
่ กำรพัฒนำควำมก ้ำวหน ้ำในงำน
ปั ญหำกำรประเมินผลและกำรติดตำมผลกำรอบรม
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ึ ษำ
กรณีศก

ั
วิธก
ี ารฝึ กอบรม – สมมนา
เป็ นกำรฝึ กอบรมเชิงปฏิบต
ั ก
ิ ำร (Dynamic & Workshop) เน ้นกำรเรียนรู ้ด ้วยตนเอง และแลกเปลีย
่ น
ประสบกำรณ์รว่ มกัน (Learning by Doing and Participating with Experiences)
อัตรำค่ำลงทะเบียน
ั
(รวมค่าเอกสาร อาหารกลางว ัน และอาหารว่างตลอดการสมมนา)
ค่าอบรม
ราคาก่อน VAT
VAT 7%
ภาษีห ัก ณ ทีจ
่ า่ ย 3%

ราคาสุทธิ

ราคาท่านละ

3,800

266

(114)

3,952

Early Bird ชาระล่วงหน้า

3,500

245

105

3,640

ทุกหล ักสูตรมอบวุฒบ
ิ ัตร

วิธก
ี ารชาระเงิน:
1. โอนผ่ำนบัญชธี นำคำร ดังนี้
ิ รไทย บัญชส
ี ะสมทรัพย์ สำขำเดอะมอลล์บำงกะปิ เลขที่ 732-2-458238
1.1 ธนำคำรกสก
ื่ บัญช ี หจก.โปรเฟสชน
ั่ แนล เทรนนิง่ โซลูชน
ั่
ชอ
ื รับรองหัก ณ ทีจำ่ ย (ถ ้ำมี) ที่ 0-29030080 ext.9330
และแฟ็ กซใ์ บ Pay-in และหนั งสอ
ื่ บริษัทของท่ำน และชอ
ื่ หลักสูตร
พร ้อมระบุชอ
ั่ แนล เทรนนิง่ โซลูชน
ั่ (Professional Training
1.2
ชำระด ้วยเช็คบริษัท สงั่ จ่ำย หจก.โปรเฟสชน
Solution Ltd, Partnership)
รายละเอียดเพิม
่ เติม กรุณาติดต่อ: คุณอรัญญำ

Professional Training Solution
Tel 02-1753330 , 086-6183752
Fax. 02-9030080 ext.9330
www.ptstraining.in.th
อีเมล์ info.ptstraining@gmail.com,

ptstraining3@gmail.com

กรณีหกั ภาษี ณ ที่จา่ ย หจก.โปรเฟสชัน่ แนล เทรนนิ่ง โซลูขนั่
เลขที่ 89/161 หมู่บ้านพฤกษาวิลล์ 23 ซ.พระยาสุเรนทร์ 21 แยก 3
แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510
เลขประจาตัวผู้เสียภาษี 0103553030100

Professional Training Solution

086-6183752

หน้า 2

2

Professional Training Solution

แบบฟอร์มการลงทะเบียน

การประเมินผลและติดตามผลการฝึ กอบรม
ส่งมำที่ email

: ptstraining3@gmail.com หรือ Fax 02-9030080 ext.9330

บริษทั __________________________________________________________________________
ที่อยู่ออกใบกำกับภำษี _____________________________________________________________
____________________________________________________________________________
รหัสไปรษณีย_์ ____________________TAX ID________________________________________
ชื่อผูป้ ระสานงาน (HR)____________________________โทรศัพท์ ____________________ต่อ_______
Fax: ___________________________ E-mail: _________________________________________
วันสัมมนา_______________________________________________________________________
1. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _________________________________________________________
ตาแหน่ง: ___________________________________มือถือ ____________________________
E-mail: ____________________________________________________________________
2. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _________________________________________________________
ตาแหน่ง: ___________________________________มือถือ: ___________________________
E-mail: _____________________________________________________________________
3. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _________________________________________________________
ตาแหน่ง: ___________________________________มือถือ: ___________________________
E-mail: _____________________________________________________________________
4. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _________________________________________________________
ตาแหน่ง: ___________________________________มือถือ: ___________________________
E-mail: _____________________________________________________________________
หมายเหตุ กรณียกเลิกการเข้ าสัมมนากรุณาแจ้ งล่วงหน้ า 7 วันก่อนวันสัมมนา มิฉะนันจะต้
้ องชาระ 30% ของราคาค่าสัมมนา

ค่ำฝึ กอบรม สำมำรถหักค่ำใช้จ่ำยทำงภำษีนิติบคุ คลได้ 200% ของค่ำใช้จ่ำยจริ ง
(พระรำชกฤษฎีกำฉบับที่ 437 ใช้ 19 ตุลำคม พ .ศ.2548 เป็ นต้นไป)
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