
วัน เวลา และสถานที่

วันอังคารที่ 30 - วันพุธที่ 31 
มีนาคม 2564

เวลา 09.00-16.00 น. (ลงทะเบียน 08.30 น.)

โรงแรม จัสมิน ซิตี้ (สุขุมวิท ซอย 23)

วิทยากร

ผศ.ขจรศักดิ์ หาญณรงค�
ประสบการณ
ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ

สายทรัพยากรบุคคล บริษัท เอบีบี จํากัด
ผูอํานวยการฝายทรัพยากรมนุษย 

บริษัท เทเลคอมเอเชีย คอปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
ผูจัดการอาวุโสฝายการพนักงานและการจัดองคการ 

บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
ผูอํานวยการสํานักฝกอบรม NIDA

หลักสูตรนี้เหมาะสําหรับ
ผูจัดการฝายทรัพยากรมนุษย
ผูจัดการแผนกพัฒนาบุคคล

จะรูไดอยางไรวาการฝกอบรมน้ันดีมี
ประสิทธิภาพตอองคการ?

มีเคร่ืองมือหลายแบบท่ีนักฝกอบรมและพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยตองทราบในการประเมินผล
การฝกอบรม/การพัฒนา ไมวาจะเปนเร่ือง :
- การกําหนด Training KPI 

(Key Performance Indicator)
- การประเมินผลลัพธของการฝกอบรม 

(Result Evaluation)
- การประเมินความคุมคาในการฝกอบรม 

(Return On Investment - ROI)
- การทํา Pre-Post Test
- การรายงานผลและการติดตามผลการอบรม เปนตน

ซึ่งทุกทานจะไดทราบรายละเอียดและ
ฝกปฏิบัติจริงในการฝกอบรมหลักสูตรนี้ 
เพื่อใหสามารถนําแตละเครื่องมือไปใชได
เหมาะสมกับการฝกอบรมและพัฒนาโดยวิทยากร
ผูเชี่ยวชาญดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
ระดับประเทศ

การประเมินผล
และติดตามผล
การฝ�กอบรม
รุ�นท่ี   75
มอบวุฒิบัตร

www.hrcenter.co.th

อัตราค�าอบรมท�านละ

สมาชิก 6,400 บาท + VAT 448 รวม 6,848 บาท / บุคคลท่ัวไป 7,600 บาท + VAT 532 รวม 8,132 บาท
ชาํระเงินก�อนวนัท่ี 23 ม.ีค. 2564 ลด 400 บาท

TWO-DAY 
WORKSHOP

เจาหนาที่ฝกอบรม
ผูสนใจทุกทาน



หัวข�อการฝ�กอบรม
วันอังคารที่ 30 มีนาคม 2564

09.00-12.00 น.   ความหมายและความสําคัญของการประเมินผลการฝกอบรม
  แนวความคิดใหมในการประเมินและติดตามผลการฝกอบรม
  รูปแบบและกระบวนการประเมินผลการฝกอบรมทั้งระบบ ทุกระดับประเมิน
  การประเมินผลการฝกอบรมโดยใชแนวทางของ “Training Scorecard”
  Workshop : การกําหนดตัวชี้วัด KPIs เพื่อการประเมินผลการฝกอบรม

12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00-16.00 น.   การวางแผนรวบรวมขอมูลและเลือกวิธีการประเมินและติดตามผลการฝกอบรม
  Workshop : การออกแบบประเมินปฏิกิริยาของผูเขารับการอบรม

วันพุธท่ี 31 มีนาคม 2564
09.00-12.00 น.   การประเมินการเรียนรูของผูเขารับการอบรมดวยแบบทดสอบ (Pre-Post Test)

  หลักการและวิธีการติดตามผลหลังการฝกอบรม

  แบบฟอรมตาง ๆ ในการติดตามผลการฝกอบรม

  รูปแบบและวิธีการประเมินผลลัพธของการฝกอบรม (Result Evaluation)
12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00-16.00 น.   การคํานวณตนทุนและผลประโยชนจากการฝกอบรม

  การวิเคราะหความคุมคาของการฝกอบรมในเชิง Return On Investment (ROI)

  Workshop : การคํานวณตนทุนและความคุมคา
  การรายงานผลการฝกอบรมและกําหนดแนวทางปรับปรุง

หลักสูตรฝกอบรม “การประเมินผลและติดตามผลการฝกอบรม รุนท่ี 75” (วันท่ี 30-31 มี.ค. 2564)
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1.  *ชื่อ-นามสกุล ............................................................................

*ตําแหนง ..................................................................................

E-mail ..............................................มือถือ .............................

2.  *ชื่อ-นามสกุล ............................................................................

*ตําแหนง ..................................................................................

E-mail ..............................................มือถือ .............................

*ขอมูลนี้อาจเปดเผยใหกับวิทยากรเพ่ือประโยชนในการปรับหลักสูตรใหเหมาะกับผูเรียน

ชื่อและที่อยูบริษัทสําหรับออกใบกํากับภาษี

บริษัท ................................................................................ เลขประจําตัวผูเสียภาษี ............................................สาขา ................................

ที่อยู  ..........................................................................................................................................................................................................

ประเภทธุรกิจ ............................................................ โทรศัพท  ............................................ตอ.................. โทรสาร....................................

ผูติดตอ .................................................................... E-mail .......................................................................มือถือ ......................................

กรุณาชําระคาฝกอบรมกอนวันงาน
โอนเงิน หรือเช็คขีดครอมในนาม บริษัท เอช อาร เซ็นเตอร จํากัด หรือ HR Center Co., Ltd.

 ธนาคารกรุงเทพ เลขท่ี 2403005727      ธนาคารไทยพาณิชย เลขท่ี 0802359647      ธนาคารกรุงศรีอยุธยา เลขท่ี 3071269091

คาธรรมเนียมในการโอนเงิน (ถามี) ผูโอนเงินจะตองเปนผูชําระที่ธนาคาร หรือชําระเพิ่มท่ีหนางาน
 เมื่อชําระเงินแลว โปรด e-mail สําเนาใบโอนเงิน โดยระบุชื่อองคกร ชื่อหลักสูตร มาที่บริษัทฯ กอนวันฝกอบรม  

 เอกสารหักภาษี ณ ที่จาย ตัวจริง กรุณานํามาใหในวันฝกอบรม หรือจะชําระสวนน้ีเปนเงินสด

บริษัท เอช อาร เซ็นเตอร จํากัด (สํานักงานใหญ)
52/37 ซอยกรุงเทพกรีฑา 15 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงทับชาง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10250 
เลขท่ีประจําตัวผูเสียภาษี 0105540023934
หมายเหตุ กรณีหลักสูตรยืนยันการจัดอบรมแลว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไมคืนเงินในทุกกรณี


