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การประเมินผลและติดตามผล

การฝกอบรม
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รุนที่
Two-day
Workshop

มอบวุฒิบัตร

จะรูไดอยางไรวาการฝกอบรมนั้นดีมีประสิทธิภาพ
ตอองคการ ?
มีเครื่องมือหลายประการที่นักฝกอบรมและพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยตองทราบไมวาจะเปนเรื่อง :การกําหนด Training KPI (Key Performance
Indicator)
การประเมินผลลัพธของการฝกอบรม (Result
Evaluation)
การประเมินความคุมคาในการฝกอบรม (Return On
Investment-ROI)
การทํา Pre-Post Test
การรายงานผลและการติดตามผลการอบรม เปนตน

ซึ่งทุกทานจะไดทราบรายละเอียดและฝกปฏิบัติจริง
ในการฝกอบรมหลักสูตรนี้โดยวิทยากรผูเชี่ยวชาญ
ดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษยระดับประเทศ
วัน เวลา และสถานที่

หลักสูตรนี้เหมาะสําหรับ
ผูจัดการฝายทรัพยากรมนุษย
ผูจัดการแผนกพัฒนาบุคคล
เจาหนาที่ฝกอบรม
ผูสนใจทุกทาน
วิทยากร

ผศ.ขจรศักดิ์ หาญณรงค
ประสบการณ

ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญสายทรัพยากรบุคคล
บริษัท เอบีบี จํากัด
ผูอํานวยการฝายทรัพยากรมนุษย
บริษัทเทเลคอมเอเชีย คอปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
ผูจัดการอาวุโสฝายการพนักงานและการจัดองคการ
บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
ผูอํานวยการสํานักฝกอบรม NIDA

วันจันทรที่ 17 - วันอังคารที่ 18 กรกฎาคม 2560
เวลา 09.00 - 16.00 น. (ลงทะเบียน 08.30 น.)
โรงแรม แกรนด สุขุมวิท กรุงเทพ (สุขุมวิท ซอย 6)

หัวขอการฝกอบรม
วันจันทรที่ 17 กรกฎาคม 2560
09.00-12.00 น.

12.00-13.00 น.
13.00-16.00 น.

- ความหมายและความสําคัญของการประเมินผลการฝกอบรม
- แนวความคิดใหมในการประเมินและติดตามผลการฝกอบรม
- รูปแบบและกระบวนการประเมินผลการฝกอบรมทั้งระบบ
ทุกระดับประเมิน
- การประเมินผลการฝกอบรมโดยใชแนวทางของ “Training Scorecard”
- Workshop : การกําหนดตัวชี้วัด KPIs เพื่อการประเมินผลการฝกอบรม
พักรับประทานอาหารกลางวัน
- การวางแผนรวบรวมขอมูลและเลือกวิธีการประเมินและติดตามผล
การฝกอบรม
- Workshop : การออกแบบประเมินปฏิกิริยาของผูเขารับการอบรม

วันอังคารที่ 18 กรกฎาคม 2560
09.00-12.00 น.

12.00-13.00 น.
13.00-16.00 น.

- การประเมินการเรียนรูของผูเขารับการอบรมดวยแบบทดสอบ
(Pre-Post Test)
- หลักการและวิธีการติดตามผลหลังการฝกอบรม
- แบบฟอรมตาง ๆ ในการติดตามผลการฝกอบรม
- รูปแบบและวิธีการประเมินผลลัพธของการฝกอบรม (Result Evaluation)
พักรับประทานอาหารกลางวัน
- การคํานวณตนทุนและผลประโยชนจากการฝกอบรม
- การวิเคราะหความคุมคาของการฝกอบรมในเชิง
Return On Investment (ROI)
- Workshop : การคํานวณตนทุนและความคุมคา
- การรายงานผลการฝกอบรมและกําหนดแนวทางปรับปรุง
ใบสมัครหลักสูตร “การประเมินผลและติดตามผลการฝกอบรม รุนที่ 61”

1. ชื่อ-นามสกุล........................................................................... ชื่อและที่อยูบริษัทสําหรับออกใบกํากับภาษี รหัสสมาชิก M-……….....…..
ตําแหนง ................................................................................
E-mail.............................................มือถือ.............................
2. ชื่อ-นามสกุล...........................................................................
ตําแหนง................................................................................
E-mail.............................................มือถือ.............................

บริษทั …………………………………………………………....….……….
ที่อยู ……………………………………………………………....…………
……………………………………………………...……………....………
เลขประจําตัวผูเสียภาษี………………………...……สาขา………....…….
โทรศัพท …..……..….……ตอ…….….. โทรสาร ……..……………....….
ประเภทธุรกิจ ……………………………ผูติดตอ..………….…....………
E-mail...................................................มือถือ......................................

สนใจสมัครสมาชิกหรือสํารองทีน่ งั่ public1.hrcenter@gmail.com โทรศัพท (02) 736-2245-7 โทรสาร (02) 736-0470-1
อั ต ราค า ฝ ก อบรมรวมเอกสาร, อาหารว า ง และอาหารกลางวั น (ราคาต อ 1 ท า น)

ประเภท
1. ผูสนใจทั่วไป
2. สมาชิก

คาฝกอบรม + VAT 7% หัก ณ ที่จาย 3%
7,000
490
210
6,000
420
180

รวมจายสุทธิ
7,280
6,240

กรณีไมมีหนังสือหัก ณ ที่จาย 3% จายเต็ม
7,490
6,420
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3. ผูสนใจทั่วไป
4. สมาชิก
วิธกี ารชําระเงิน

6,600
5,600

462
392

198
168

6,864
5,824

7,062
5,992

โอนเงิน หรือเช็คขีดครอมในนาม บริษทั เอช อาร เซ็นเตอร จํากัด หรือ HR Center Co., Ltd.
 ธนาคารกรุงเทพ สาขาสีแ่ ยกบางนา บัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 2403005727
 ธนาคารไทยพาณิชย สาขาศรีนครินทร (กรุงเทพกรีฑา) บัญชีออมทรัพย เลขที่ 0802359647

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาถนนศรีนครินทร-กรุงเทพกรีฑา บัญชีออมทรัพย เลขที่ 3071269091

1. บริษทั ขอสงวนสิทธิใ์ นการเก็บคาใชจา ยเพิม่ หากมีคา ธรรมเนียมในการโอนเงินเกิดขึน้
2. คาธรรมเนียมในการโอนเงิน (ถามี) ผูโ อนเงินตองเปนผูช าํ ระคาธรรมเนียมเอง

กรณีชาํ ระเงินลวงหนา กรุณา Fax สําเนาใบโอนเงิน โดยระบุชอื่ บริษทั ชือ่ หลักสูตร พรอมเอกสารหักภาษี ณ ทีจ่ า ย 3% มาทีบ่ ริษทั กอนวันฝกอบรม
เอกสารหักภาษี ณ ทีจ่ า ย 3% กรุณานํามาใหในวันฝกอบรม มิฉะนัน้ จะตองชําระคาฝกอบรมเต็มจํานวน
บริษัท เอช อาร เซ็นเตอร จํากัด 52/37 ซอยกรุงเทพกรีฑา 15 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10250
เลขที่ประจําตัวผูเสียภาษี 13 หลัก 0105540023934
หมายเหตุ กรณียกเลิกการเขาฝกอบรมกรุณาแจงลวงหนา 7 วันกอนวันฝกอบรม มิฉะนัน้ จะตองชําระ 30% ของราคาคาฝกอบรม

