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โครงการฝึกอบรม 
หลักสูตร "การบริหารผลการฝึกอบรมและหาความคุ้มค่าต่อองค์กร" 

(Training Result Management & ROI) 
ระยะเวลาการฝึกอบรม 2 วัน 

ณ ห้องอบรม อาคารสยามบรมราชกุมารี 
จัดโดย สำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

1. หลักการและเหตุผล 

 “ถ้าคุณไม่สามารถบริหารผลการฝึกอบรมได้ คุณย่อมไม่สามารถหาผลลัพธ์และความคุ้มค่าได้” 

คำกล่าวข้างต้น สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของการบริหารผลการฝึกอบรมที่มีต่อกระบวนการ

ประเมินและติดตามผลการฝึกอบรมทั้งระบบ และเป็นโจทย์สำคัญที่ผู้บริหารระดับสูงมักจะถามหาคำตอบ ซึ่ง

ผู้เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรมเองก็ต้องตอบให้ได้ว่าการฝึกอบรมนั้นมีคุณค่าและเกิดประโยชน์ต่อองค์กรมากน้อย

เพียงใด  การฝึกอบรมเป็นกิจกรรมการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ เพื่อเสริมการเรียนรู้จากงาน ซึ่งเป็นกิจกรรมการ

เรียนรู้หลัก จึงต้องดำเนินการในเชิงรุกและด้วยหลัก SMART training ที่ไม่ใช่จบแล้วจบเลย แต่ต้องบริหาร

จัดการให้ผลการอบรมเกิดประโยชน์ต่องาน ต่อธุรกิจและองค์การอย่างคุ้มค่า ไม่อาจปล่อยให้เป็นไปตาม

ยถากรรมได ้

              หลักสูตรนี้จึงมุ่งหวังที่จะสร้างการเรียนรู้และนำไปสู่การพัฒนาระบบประเมินและติดตามผลการ

ฝึกอบรมขององค์กรตั้งแต่ขั้นตอนการประเมินความพึงพอใจ การเรียนรู้ การติดตามผลการนำความรู้ไปใช้งาน 

จนถึงการหาผลลัพธ์และความคุ้มค่า (ROI) จากการฝึกอบรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมได้มีความรู้ความเข้าใจ แนวคิด หลักการและกระบวนการอย่างเป็น
ระบบในการขับเคลื่อนผลการเรียนรู้จากการฝึกอบรมไปสู่การนำไปใช้ปฏิบัติจริงและการ
ประเมินให้เห็นถึงผลลัพธ์ และความคุ้มค่าของการฝึกอบรมที่มีต่อองค์กร 

2. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมมีทักษะในการสร้างและใช้เครื่องมือประเมิน และติดตามผลการอบรม
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และถูกต้องเหมาะสมกับหลักสูตร 

3. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจวิธีการประเมิน และการหาความคุ้มค่าของการอบรม (ROI) 

3. ประโยชน์ที่ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับ 
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             1.   ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจหลักการจัดฝึกอบรมอย่างมีประสิทธิภาพ  
             2.   ผู้เข้ารับการอบรมสามารถตอบโจทย์และความกังวลใจของผู้บริหารว่า การฝึกอบรมเกิด

ประโยชน์ต่อองค์การและมีความคุ้มค่าในเชิง Cost-Effectiveness มากน้อยเพียงใด  
 
4. หัวข้อวิชาในหลักสูตร  

1. กลยุทธ์ และการวางแผนบริหารผลการฝึกอบรมจากต้นทางสู่สุดทาง (Input-Process-Output-

Result & ROI) 

1.1 การกำหนด Training KPI’s 

                           1.2 การประเมินก่อนการอบรม (Input) 

                           1.3 การประเมินเมื่อสิ้นสุดการอบรม (Process & Output) 

                           1.4 การติดตามผลหลังการอบรม (Result & ROI) 

 * Workshop: การวางแผนประเมินผลและติดตามผลทุกระดับประเมิน 

2. หลักการและวิธีการประเมินกระบวนการอบรมและการเรียนรู้ (Process & Learning) 

2.1 การออกแบบฟอร์มประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าอบรมและวิทยากร 

2.2 การออกแบบเครื่องมือประเมินผลการเรียนรู้ด้วยแบบทดสอบ (Test) 

* Workshop: Pre-Post Test Design 

3. การขับเคลื่อนผลการอบรมสู่การปฎิบัติงานจริง & การกระตุ้นด้วยวิธีการต่างๆ 

4. หลักและวิธีการติดตามผลการนำความรู้/ทักษะฯไปใช้งาน ที่เหมาะสมกับหลักสูตร  และ

กลุ่มเป้าหมาย (Implementation) 

* Workshop: การเลือกวิธีติดตามผลการฝึกอบรม 

5. หลักและวิธีการเชื่อมโยงผลลัพธ์จากการอบรม (Result/Outcome) สู่ผลลัพธต่์องาน และ/หรือ

ต่อองค์การ 

6. แนวทางปฏิบัติในการประเมินหาความคุ้มค่าของการฝึกอบรม (Return on investment-ROI) 

6.1 การคำนวณมูลค่าผลลัพธ์จากการอบรม (Training Benefits) 

6.2 การคำนวณต้นทุนในการฝึกอบรม (Training Costs) 

* Workshop: การหาความคุ้มค่าจากการอบรม (ROI Workshop) 

 * สรุป และซักถามปัญหา 

5. จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม  
รุ่นละ 60  คน 
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6. คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานฝึกอบรม และพัฒนาบุคลากร  
 

7. วิธีการฝึกอบรม   

บรรยาย อภิปรายแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ระดมสมอง แบบฝึกหัด และ Workshop 
 
 

8. ระยะเวลาการฝึกอบรม  

จำนวน  2 วัน  ระหว่างเวลา 09.00-16.00 น. 
 

9. วิทยากร 

 ผศ.ขจรศักดิ์ หาญณรงค์  
 
10. สถานที่ฝึกอบรม 

ห้องอบรมอาคารสยามบรมราชกุมารี 
เลขที่ 118 ถนน เสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 
 

11. ค่าธรรมเนียมการฝึกอบรม    
 ท่านละ 5,800.-บาท 

 (ศิษย์เก่าสถาบันบณัฑติพัฒนบริหารศาสตร์แนบสำเนาใบปริญญาบตัรแนบมาพร้อมใบสมคัร ท่านจะได้สิทธิล์ด 10%) 

12. การสมัครและชำระค่าธรรมเนียม 

     การสมัคร  ลงทะเบียน On-line ได้ที่  www.training.nida.ac.th 

 

http://www.training.nida.ac.th/
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สอบถามรายละเอียดการลงทะเบียน On-line ได้ที่ 0 2727 3214  

สำนักสิริพัฒนา อาคารสยามบรมราชกุมารี ชั้น 14 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

    การชำระค่าธรรมเนียม    

  ท่านสามารถชำระค่าธรรมเนียมโดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารกรุงเทพ สาขาสถาบัน
บัณฑิตพัฒบริหารศาสตร์ ในนาม “สถาบันบัณฑิตพัฒบริหารศาสตร์ สำนักสิริพัฒนา” เลขบัญชี  944-023397-2   
และส่ ง E-mail ใบนำฝากจากธนาคาร (พร้ อมระบุ รายละเอี ยดในการออกใบ เสร็ จรั บ เงิน ) ไปยั ง 
Trainingnida@gmail.com หรือส่งโทรสารหมายเลข  0 2375 4720 หรือสอบถามรายละเอียดการชำระเงิน
เพ่ิมเติมได้ที่ 0 2727 3232, 02 727 3227 

13. การรับรองผลการฝึกอบรม 

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่จะได้รับใบรับรองผ่านการฝึกอบรมจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์โดย

จะต้องมีเวลามาเข้ารับการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 80% ของระยะเวลาการฝึกอบรมทั้งหมด 

14. การติดต่อสอบถาม 

 หากท่านต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้ที่  

 กลุ่มงานบริการฝึกอบรม สำนักสิริพัฒนา  

 โทรศัพท์ 0 2727 3213-14, 0 2727 3231  โทรสาร 0 2375 4720 
 

  

mailto:Trainingnida@gmail.com
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ตารางการฝึกอบรม 

หลักสูตร "การบริหารผลการฝึกอบรมและหาความคุ้มค่าต่อองค์กร" 
(Training Result Management & ROI) 

ระยะเวลาการฝึกอบรม 2 วัน 
ณ ห้องอบรม อาคารสยามบรมราชกุมารี 

จัดโดย สำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 

วัน / เวลา หัวข้อการบรรยาย 

วันที่ 1 

9.00 – 12.00 น. 

- เล่าสู่กันฟัง: ประสบการณ์ และปัญหาในการบริหารผลการฝึกอบรม 
  - คิดใหม่-ทำใหม่ในการบริหารผลการฝึกอบรม 

1. กลยุทธ์ และการวางแผนบริหารผลการฝึกอบรมจากต้นทางสู่สุดทาง (Input-

Process-Output-Result & ROI) 

1.1 การกำหนด Training KPI’s 

                           1.2 การประเมินก่อนการอบรม (Input) 

                           1.3 การประเมินเมื่อสิ้นสุดการอบรม (Process & Output) 

                           1.4 การติดตามผลหลังการอบรม (Result & ROI) 

 * Workshop: การวางแผนประเมินผลและติดตามผลทุกระดับประเมิน 

13.00 – 16.00 น. 

2. หลักการและวิธีการประเมินกระบวนการอบรมและการเรียนรู้ (Process & 

Learning) 

2.1 การออกแบบฟอร์มประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าอบรมและวิทยากร 

2.2 การออกแบบเครื่องมือประเมินผลการเรียนรู้ด้วยแบบทดสอบ (Test) 

* Workshop: Pre-Post Test Design 

วันที่ 2 

09.00 – 12.00 น. 

3. การขับเคลื่อนผลการอบรมสู่การปฎิบัติงานจริง & การกระตุ้นด้วยวิธีการต่างๆ 

4. หลักและวิธีการติดตามผลการนำความรู้/ทักษะฯไปใช้งาน ที่เหมาะสมกับ

หลักสูตร  และกลุ่มเป้าหมาย (Implementation) 

 * Workshop: การเลือกวิธีติดตามผลการฝึกอบรม 
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5. หลักและวิธีการเชื่อมโยงผลลัพธ์จากการอบรม (Result/Outcome) สู่ผลลัพธ์

ต่องาน และ/หรือต่อองค์การ 

 

13.00 – 16.00 น. 

6. แนวทางปฏิบัติในการประเมินหาความคุ้มค่าของการฝึกอบรม (Return on 

investment-ROI) 

6.1 การคำนวณมูลค่าผลลัพธ์จากการอบรม (Training Benefits) 

6.2 การคำนวณต้นทุนในการฝึกอบรม (Training Costs) 

* Workshop: การหาความคุ้มค่าจากการอบรม (ROI Workshop) 

* สรุป และซักถามปัญหา 

ช่วงเวลาพัก 
เวลา 10.30 – 10.45 น.  พักรับประทานอาหารว่าง 

  12.00 – 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน   
  14.30 – 14.45 น.  พักรับประทานอาหารว่าง 
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รายชื่อวิทยากร 
หลักสูตร "การบริหารผลการฝึกอบรมและหาความคุ้มค่าต่อองค์กร" 

(Training Result Management & ROI) 
ระยะเวลาการฝึกอบรม 2 วัน 

ณ ห้องอบรม อาคารสยามบรมราชกุมารี 
จัดโดย สำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

 
อ.ขจรศักดิ์ หาญณรงค์  

ปัจจุบัน 
Senior Consultant and Trainer 

อดีต 
อดีตผู้ช่วยศาสตราจารย์ และผู้อำนวยการสำนักฝึกอบรม NIDA  
อดีตผู้จัดการฝ่ายการพนักงาน ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 
อดีตผู้จัดการฝ่ายการพนักงาน และการจัดองค์งาน IFCT 
อดีตผู้อำนวยการฝ่ายบุคคล และฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ Telecom Asia (True ปัจจุบัน) 
อดีตผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ด้านทรัพยากรบุคคล ABB 
และได้รับรางวัล “นักบริหารบุคคลผู้ทรงคุณค่า” จากสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย ปี 
2552 
 

 
 


