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หลักสูตร
“กำรประเมินผล ติดตำมผล และกำรวิเครำะห์ควำมคุ้มค่ำของกำรฝึกอบรม”

(Training Evaluation Follow-up and ROI)
วัตถุประสงค์
1.

เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม-สัมมนา มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินผล การติดตามผลการ
ฝึกอบรม และการวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการฝึกอบรมมอย่างมีระบบที่ดี

2.

เพื่อให้ผู้เข้าการฝึกอบรม-สัมมนา ฝึกทักษะการออกแบบหลักสูตร ออกแบบการประเมินผล และติดตามผล
อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับระบบคุณภาพต่างๆ ในองค์กร

3.

เพื่อให้ผู้เข้าการฝึกอบรม-สัมมนามีแนวทาง วิธีการคิดใหม่ๆ ในการบริหารจัดการงานฝึกอบรม-สัมมนาอย่าง
มีระบบแบบมืออาชีพ

ประเด็นกำรสัมมนำ
1. เป้ำหมำยของกำรฝึกอบรม และควำมคำดหวังของผู้บริหำรในกำรพัฒนำบุคลำกร
2. กำรออกแบบหลักสูตรพัฒนำบุคลำกรให้เกิดประสิทธิภำพ และประสิทธิผลสูงสุด
WORKSHOP: ฝึกทักษะกำรออกแบบหลักสูตรแบบมืออำชีพ ให้สอดคล้องกับระบบคุณภำพ,
Competency, Core Values เป็นต้น
3. เครื่องมือที่นิยมใช้ในกำรประเมินผลและติดตำมผลกำรฝึกอบรม
4. รูปแบบและวิธีของกำรประเมินและติดตำมผลกำรฝึกอบรม
5. กำรกำหนดเกณฑ์ และตัวชี้วัดควำมสำเร็จของหลักสูตรฝึกอบรม(KPIs)
6. กำรวำงแผนกำรประเมินผลและติดตำมผล
7. กำรเขียนรำยงำนผลกำรฝึกอบรม-สัมมนำเพื่อกำรพัฒนำควำมก้ำวหน้ำในงำน
WORKSHOP : ฝึกการเขียนรายงานการฝึกอบรมและศึกษาตัวอย่างการประเมิน
8. กำรประเมินคุณภำพของแบบประเมิน แบบทดสอบและข้อสอบตำมรูปแบบกำรประเมินกำรฝึกอบรม
The Kirk Patrick Approach ของเคิร์กแพทริค
▪

การประเมินการเรียนรู้ (Learning Evaluation)
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▪

การประเมินปฏิกิริยาตอบสนอง (Reaction Evaluation)

▪

การประเมินพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปหลังการอบรม(Behavior Evaluation)

▪

การประเมินผลลัพธ์ที่เกิดต่อองค์กร(Results Evaluation)

9. สูตรสำเร็จกำรคิดค่ำคุ้มทุนในกำรคำนวนค่ำใช้จ่ำยงำนฝึกอบรม
▪

ค่าใช้จ่ายโดยตรง

▪

ค่าใช้จ่ายโดยอ้อม

WORKSHOP : ฝึกวิธีการคิดค่าใช้จ่ายงานฝึกอบรมแบบโดยตรงและโดยอ้อม
10. กำรคำนวณค่ำใช้จ่ำย และประเมินผลตอบแทนจำกกำรฝึกอบรมในเชิงควำมคุ้มค่ำใช้จ่ำย (ROI) และ
กำรคิดย้อนกลับควำมคุ้มค่ำแบบ Productivity และ Satisfaction
11. วิธีกำรคำนวนค่ำคุ้มทุนหลักสูตรกำรฝึกอบรม
▪

สูตร 1

▪

สูตร 2

ROI = ค่าใช้จ่ายX100
ต้นทุน
ROI = จานวนของผลผลิตของงาน (Productivity)

▪

สูตร 3

ROI = ค่าความพึงพอใจของาน (Satisfaction)

WORKSHOP : ตัวอย่างการคิดค่าคุ้มทุนงานฝึกอบรมแบบสูตร 1-2-3
▪

ตัวอย่าง 1 หลักสูตรการผลิตสินค้าให้ได้ตามเป้าหมาย

▪

ตัวอย่าง 2 หลักสูตรการให้บริการลูกค้าอย่างมืออาชีพ

▪

ตัวอย่าง 3 หลักสูตรการสอนงานของหัวหน้างาน

▪

ตัวอย่าง 4 หลักสูตรการให้คาปรึกษาและคาแนะนาลูกน้อง

▪

ตัวอย่าง 5 หลักสูตรการทางานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ

▪

ตัวอย่าง 6 หลักสูตรทักษะการเป็นหัวหน้างาน

12. ปัญหำกำรประเมินผลและกำรติดตำมผลกำรอบรม
วิธีกำรฝึกอบรม – สัมมนำ
เป็นการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (Dynamic & Workshop) เน้นการเรียนรู้ด้วยตนเอง และแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ร่วมกัน (Learning by Doing and Participating with Experiences) ซึ่งประกอบด้วย
 การบรรยาย

 กิจกรรม และเกม

 การแสดงออก

 กลุ่มสัมพันธ์

 การแสดงความคิด ถาม – ตอบ
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วิทยำกรนำกำรสัมมนำ

ดร.พิพัฒน์พล เพ็ชรเที่ยง (อ.ปีเตอร์/ดร.ปื๊ด)
▪

Managing Director : PLAN AND WORK CENTER

▪

ที่ปรึกษาพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร

▪

ที่ปรึกษาอิสระพัฒนาพนักงานขายและพนักงานสัมพันธ์ลูกค้าด้วยกระบวนการ
Sales Consultant, Customer Service and Call Center Assessment or Development Center

▪

ผู้เชี่ยวชาญการออกแบบหลักสูตร และเครื่องมือสาหรับการพัฒนาบุคลากรมากกว่า 10 ปี

อดีตที่ทำงำน
▪

ที่ปรึกษาอาวุโสด้านพัฒนาบุคลากร Adecco Consulting Limited (Thailand)

▪

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายพัฒนาบุคลาการ Thailand Duty Free Shop Co., Ltd. (ททท.)

▪

ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล King Power Duty Free Co., Ltd. (เอกชน)

▪

ผู้จัดการฝ่ายบริการส่วนหน้า และผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรม Bangkapi Royal Rose Hotel
Kasikorn Thai Bank, Ambassador Hotel Bangkok

กำรศึกษำ
- ปริญญาเอก สาขาพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
(HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT ) มหำวิทยำลัยรำมคำแหง
ชื่อเรื่องดุษฎีนิพนธ์ การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการสอนงานของหัวหน้างานในโรงงานอิเล็กทรอนิกส์ไทย
A Development of the Coaching Training Curriculum for Supervisor in Thai Electronic Industries.
- ปริญญาโท สาขาการศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
(HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT ) มหำวิทยำลัยรำมคำแหง
- ปริญญาตรี สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (ENGLISH COMMUNICATION ART)
มหำวิทยำลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ศิษย์เก่าดีเด่นปี พ.ศ. 2539 รางวัลนพรัตน์เชิดชูเกียรติ ประเภทผู้ให้บริการสังคม
Certificated to Mini Master of Management (MMM) NIDA
Certificated to Service Plus as Service Training for Trainer
DDI-Development Dimensions International (Thailand)
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Certified to DJ Professional Training KPN MUSIC ACADEMY
********** ขอสงวนสิทธิ์ ห้ำมคัดลอก ใดๆ ทั้งสิ้น**********
สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ คุณเล็ก โทร. 063-846-6405
Line : chosenthebest
E-mail: info@chosenthebest.com www.chosenthebest.com
ขอขอบคุณที่ท่ำน ได้ให้โอกำสในกำรนำเสนอ และหวังเป็นอย่ำงยิง่ ว่ำจะได้ให้บริกำรท่ำนในโอกำสนี้ และโอกำสถัดไป
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