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หลกัการและเหตผุล 
 

ผูท้ีท่ ำหนำ้ทีบ่รหิำรงำนฝึกอบรม มใิชแ่คก่ำรพัฒนำบคุลำกรใหบ้รรลตุำมแผนอบรม และสง่มอบบคุลำกรที่
ไดรั้บกำรพัฒนำแลว้คนืกลับสูอ่งคก์รเทำ่นัน้ แตก่ำรทีจ่ะท ำให ้ เป็นนักฝึกอบรมมอือำชพีได ้  ผูบ้รหิำรงำนอบรม 
ควรจะท ำใหผู้บ้รหิำร เชือ่มัน่และเห็นคณุคำ่ของกำรฝึกอบรม ซึง่เรำควรจะประเมนิผล และวัดคำ่ของกำรฝึกอบรม
ใหก้บัองคก์รได ้ ท ำใหผู้บ้รหิำรเห็นวำ่ กำรฝึกอบรมไมใ่ชก่ำรลงทนุทีส่ ิน้เปลอืง แตเ่ป็นแรงขบัเคลือ่นทีส่ ำคัญใน
กำรท ำใหอ้งคก์รบรรลตุำมเป้ำหมำยและพันธกจิขององคก์รได ้ ดังนัน้วตัถปุระสงคข์องการอบรมคร ัง้นี ้ ผูเ้ขา้
อบรมจะตอ้งเขา้ใจระบบการประเมนิผลและตดิตามผลการฝึกอบรมทีม่ปีระสทิธภิาพ และน าความรูท้ ีไ่ด ้
ไปใชใ้นการก าหนดแนวทางในการประเมนิผลและตดิตามผลการฝึกอบรม รวมท ัง้ถา้จะใหเ้ห็น
ผลสมัฤทธิจ์รงิๆ จะตอ้งสามารถวดัใหเ้ห็นผลในเชงิของความคุม้คา่ของการลงทนุทีว่ดัไดเ้ป็นตวัเงนิ ใน
หลกัสตูรทีไ่ดม้กีารด าเนนิการไปแลว้ตามแผนการอบรม 

 
วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่ใหผู้เ้ขำ้รับกำรฝึกอบรม-สมัมนำ มคีวำมรู ้ควำมเขำ้ใจเกีย่วกบักำรประเมนิผล กำรตดิตำมผลกำร
ฝึกอบรม และกำรวเิครำะหค์วำมคุม้คำ่ของกำรฝึกอบรมมอยำ่งมรีะบบทีด่ ี

2. เพือ่ใหผู้เ้ขำ้กำรฝึกอบรม-สมัมนำ ฝึกทักษะกำรออกแบบหลกัสตูร ออกแบบกำรประเมนิผล และตดิตำมผล
อยำ่งมปีระสทิธภิำพ สอดคลอ้งกบัระบบคณุภำพตำ่งๆ ในองคก์ร 

3. เพือ่ใหผู้เ้ขำ้กำรฝึกอบรม-สมัมนำมแีนวทำง วธิกีำรคดิใหม่ๆ  ในกำรบรหิำรจัดกำรงำนฝึกอบรม-สมัมนำ
อยำ่งมรีะบบแบบมอือำชพี 

ประเดน็การสัมมนา 
 

 เป้าหมายของการอบรม และความคาดหวงัของผู้บริหารในการพฒันาบคุลากร 

 การออกแบบหลกัสตูรพฒันาบคุลากรให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสงูสดุ 

WORKSHOP : ฝึกทกัษะการออกแบบหลกัสตูรแบบมืออาชีพ ให้สอดคล้องกบัระบบคณุภาพ, 

Competency, Core Values เป็นต้น   

 เคร่ืองมือท่ีนิยมใช้ในการประเมินผลและติดตามผลการฝึกอบรม 

 รูปแบบและวิธีของการประเมินและติดตามผลการฝึกอบรม  

 การก าหนดเกณฑ์ และ ตวัชีว้ดัความส าเร็จของหลกัสตูรฝึกอบรม(KPIs) 

 การวางแผนการประเมินผลและติดตามผล 

หลกัสตูร Online  

การประเมินผล ติดตามผล และการวิเคราะหค์วามคุม้ค่าของการฝึกอบรม   
(Training Evaluation & ROI for Training) 

วันที ่19 พฤศจกิายน 2564 

เวลา 09.00-16.00 น 
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 การประเมินคณุภาพของแบบประเมิน และแบบทดสอบ 

 การค านวณค่าใช้จ่าย และประเมินผลตอบแทนจากการฝึกอบรมในเชิงความคุ้มค่า (ROI) 

WORKSHOP : ฝึกทกัษะการค านวณค่าใช้จ่ายและการคิดย้อนกลบัความคุ้มค่าแบบ 

Productivity และ Satisfaction 

 การรายงานผลการฝึกอบรม-สมัมนาเพ่ือการพฒันาความก้าวหน้าในงาน 

 ปัญหาการประเมินผลและการติดตามผลการอบรม 
 กรณีศกึษำ 

วทิยากร  ดร.พพิฒันพ์ล  เพ็ชรเทีย่ง 
 
วธิกีารฝึกอบรม – สมัมนา (ในรปูแบบ Online App Zoom) 

 
เป็นกำรฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิำร (Dynamic & Workshop) เนน้กำรเรยีนรูด้ว้ยตนเอง และแลกเปลีย่น
ประสบกำรณ์รว่มกนั (Learning by Doing and Participating with Experiences)  

 
อตัรำคำ่ลงทะเบยีน 

    (รวมคา่เอกสาร คา่วทืยากร) 

คา่อบรม  ราคากอ่น VAT VAT 7% ภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย  3% ราคาสทุธ ิ

    ราคาทา่นละ 2,500 175 75 2,600 

    สมคัร 3 ทา่นๆละ 2,300 161 (69) 2,392 

                                               ทกุหลกัสตูรมอบวฒุบิตัร 
วธิกีารช าระเงนิ: 
1. โอนผำ่นบัญชธีนำคำร ดังนี ้

1.1  ธนำคำรกสกิรไทย บญัชสีะสมทรัพย ์สำขำเดอะมอลลบ์ำงกะปิ เลขที ่732-2-458238 
          ชือ่บัญช ีหจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิง่ โซลชูัน่  
          และแฟ็กซใ์บ Pay-in และหนังสอืรับรองหกั ณ ทจีำ่ย (ถำ้ม)ี ที ่0-29030080 ext.9330 
          พรอ้มระบชุือ่บรษัิทของทำ่น และชือ่หลกัสตูร 
1.2 ช ำระดว้ยเช็คบรษัิท สัง่จำ่ย หจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิง่ โซลชูัน่ (Professional Training 

Solution Ltd, Partnership) 
 
กรณุาตดิตอ่: คณุอรัญญำ 
 
Professional Training Solution 
Tel  02-1753330 , 086-6183752  
Fax.  02-9030080 ext.9330 

www.ptstraining.in.th 
อเีมล ์ info.ptstraining@gmail.com, ptstraining3@gmail.com 

  

กรณีหกัภาษี ณ ท่ีจา่ย หจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิ่ง โซลชูัน่  
เลขท่ี 89/161 หมูบ้่านพฤกษาวิลล์ 23 ซ.พระยาสเุรนทร์ 21 แยก 3  
แขวงบางชนั เขตคลองสามวา  กรุงเทพฯ 10510 
เลขประจ าตวัผู้ เสียภาษี 0103553030100 
 

mailto:info.ptstraining@gmail.com
mailto:ptstraining3@gmail.com
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แบบฟอร์มการลงทะเบียน 

การประเมินผล ติดตามผล และการวิเคราะหค์วามคุม้ค่าของการฝึกอบรม   
(Training Evaluation & ROI for Training)  

สง่มำที ่email : ptstraining3@gmail.com หรอื info.ptstraining@gmail.com 
   
บรษิทั__________________________________________________________________________ 
   ท่ีอยู่ออกใบก ำกบัภำษี_____________________________________________________________ 
   ____________________________________________________________________________ 
   รหสัไปรษณยี_์____________________TAX ID________________________________________ 
  ชื่อผูป้ระสานงาน (HR)____________________________โทรศพัท ์____________________ต่อ_______ 
   Fax: ___________________________     E-mail: _________________________________________  
  วนัสมัมนา_______________________________________________________________________ 
1. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _________________________________________________________ 

ต าแหน่ง: ___________________________________มอืถอื ____________________________ 
E-mail: ____________________________________________________________________  

2. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _________________________________________________________ 
ต าแหน่ง: ___________________________________มอืถอื: ___________________________ 
E-mail: _____________________________________________________________________ 

3. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _________________________________________________________ 
ต าแหน่ง: ___________________________________มอืถอื: ___________________________ 
E-mail: _____________________________________________________________________ 
 

4. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _________________________________________________________ 
ต าแหน่ง: ___________________________________มอืถอื: ___________________________ 
E-mail: _____________________________________________________________________ 

 
หมายเหต ุ กรณียกเลกิการเข้าสมัมนากรุณาแจ้งลว่งหน้า 7 วนักอ่นวนัสมัมนา มิฉะนัน้จะต้องช าระ 30% ของราคาคา่สมัมนา 

 
ค่ำฝึกอบรม สำมำรถหกัค่ำใช้จ่ำยทำงภำษีนิติบคุคลได้ 200% ของค่ำใช้จ่ำยจริง 

(พระรำชกฤษฎีกำฉบบัท่ี 437 ใช้ 19 ตลุำคม พ .ศ . 2548 เป็นต้นไป) 
 

 
    

mailto:ptstraining3@gmail.com%20หรือ

