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 ผูบริหารมักมีคําถามเร่ือง “ความคุมคา
ในการลงทุน (Return On Investment - 
ROI)” อยูเสมอ ในงาน HR การตอบคําถาม
เร่ืองนี้ไมใชเร่ืองงาย เพราะหลายอยางเปน
สิ่งท่ีจับตองไดยาก แตก็ “ตอง” หาทางวัด
ใหไดวาการลงทุนดานบุคลากรในแตละ
ดานน้ัน “คุมคา” หรือไม เพราะน่ันคือ
เปาหมายในการลงทุน
 หลักสูตรนี้ออกแบบมาเพ่ือใหเรียนรูหลัก
ในการพิจารณาหาปจจัยตาง ๆ ที่จะเปน
ตัววัด ROI ในแตละฟงกชันของงาน HR 
เพ่ือเปนแนวทางปรับใชในการตอบคําถาม
ของผูบริหาร
 จึงเปนหลักสูตรที่เหมาะสําหรับผูบริหารท่ี
ดูแลดานทรัพยากรมนุษยทุกทาน
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แหงประเทศไทย

การวัด
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ในงาน HR
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RETURN ON INVESTMENT 
IN HR FUNCTION



หัวข�อการฝ�กอบรม

1. เรียนรูปจจัยท่ีมีคุณคาตอองคกร
 ลูกคา
 องคกร
 บุคลากรในองคกร

2. การลงทุนดานบุคลากรในองคกร
 การลงทุนในสิ่งท่ีจับตองได
 การลงทุนในสิ่งท่ีจับตองไมได

3. แนวคิดในเรื่องการวัด Return On 
Investment (ROI)

4. เทคนิคการคํานวณ ROI ในการลงทุน
ดานบุคลากร

หลักสูตรฝกอบรม “การวัด ROI ในงาน HR รุนท่ี 29” (วันท่ี 3 พ.ย. 2563)
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5. ตัวอยางการคํานวณ ROI ในงาน HR และ
ในงานฝกอบรม
 Workshop : การคํานวณ ROI ในดาน
บุคลากร

6. ระดับของการคํานวณ ROI
 แนวคิดในการคํานวณ ROI ในงาน
ฝกอบรม

7. การวัดประสิทธิภาพการสรางมูลคาเพ่ิมของ
ฝาย HR
  Workshop : การหาปจจัยท่ีจะนํามา
คํานวณ ROI ของแตละฟงกชันในงาน 
HR

8. กระบวนการในการหา ROI
 Workshop : การนําเสนอโครงการงาน 

HR โดยเนนท่ี ROI
9. ถาม-ตอบ


