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กระบวนการเรียนรู้
Learning Indicator Project ImplementKirkpatrick Model

ทัศนคติ / ความรู้ที่ได้รับ
แผนพัฒนาผลการปฏิบัติงาน 
/ โครงการ จากความคิดรวบ
ยอด

ผลลัพธ์ของโครงการตาม
เป้าหมาย / ROI

(การเติบโตของธุรกิจ)
Results
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Learning

Reaction

การประยุกต์องค์ความรู้ เพื่อ
น าเสนอแผนพัฒนาการ
ท างาน / โครงการของกลุ่ม

การด าเนินการตามแผนปฏิบัติ
การของโครงการ

การสอบวัดความรู้ 
ก่อน - หลัง

การมีส่วนร่วมในการ
รับผิดชอบความส าเร็จของ
โครงการ

การด าเนินการแก้ไข / พัฒนา
แผนปฏิบัติการตาม
ข้อเสนอแนะท่ีได้รับ

การตอบสนองในห้องเรียน การรับฟัง - เสนอแนะความ
คิดเห็นในการท าโครงการ

การรายงานความคืบหน้าของ
การด าเนินการ

Idea Generation

การฝึกปฏิบัติ / Workshop / 
Role Play



Project Overview
Input Process Output Outcome

Module 1
Management Skill 

Health Check

Module 2
Knowledge 

Development

Module 3
Knowledge 

Management

Module 4
Implementation 

& ROI

ประเมินระดับ
ทักษะก่อนเริ่ม

โครงการ

สัมภาษณ์
ผู้บังคับบัญชา

ลักษณะการ
ท างานก่อนเริ่ม

โครงการ

ระดับทักษะของผู้
เข้าอบรมก่อนเร่ิม

โครงการ

Training 
Development

สอบวัดความรู้
Pre-Post Test

คะแนนจากการ
สอบวัดความรู้

ความรู้ที่จะ
น ามาใช้

Idea 
Generation

ก าหนดเป้าหมาย 
/ ท าแผนโครงการ

แผนปฏิบัติงาน
ของโครงการ

โครงการที่สอดคล้อง
กับแผนธุรกิจ

Follow Up & 
Evaluation

Coaching & 
Mentoring 

ผลลัพธ์การ
ด าเนินงาน

ROI
(ผลลัพธ์โครงการ)



Project Overview
ล าดับที่ รายละเอียดการด าเนินการ จ านวนวัน ตัวชี้วัด

1 Management Skill Health Check
(ตรวจวัดลักษณะการท างานก่อนเริ่มโครงการ)
- สัมภาษณ์ผู้บังคับบัญชา เพ่ือประเมินระดับทักษะการปฏิบัติงานตาม
ประเด็นท่ีส าคัญของการเรียนรู้

3 – 4 วัน
(6 คน / วัน)

รูปแบบพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน / 
ผลลัพธ์ท่ีเกิดจากการปฏิบัติงาน

2 เรียนรู้รายวิชา 
2.1 Systematic Thinking with Mind Map
2.2 ความคิดสร้างสรรค์ ตอน คิด “คร่อม” กรอบ
2.3 Marketing for Non Marketer
2.4 High Impact Negotiation
2.5 Empower Yourself
2.6 ภาวะผู้น ากับการสร้างทีมงานสู่ความเป็นเลิศ
2.7 i-Change: Change Management & Conflict Management

12 วัน

คะแนนจากการสอบวัดความรู้
Pre – Post Test

(พร้อม Mind Map Template เพ่ือ
รวบรวม Key Learning จากแต่ละวิชา)

3 Idea Generation
3.1 การจัดท าความคิดรวบยอดจากความรู้ในแต่ละวิชา
3.2 ก าหนดเป้าหมายในการน าความรู้ไปใช้ (กลุ่มละ 2-3 คน)
3.3 การจัดท าแผนการด าเนินโครงการ (2 ครั้ง ครั้งละ 3 ชั่วโมง)
3.4 น าเสนอโครงการต่อผู้บริหาร หรือผู้ท่ีมีอ านาจในการอนุมัติโครงการ
3.5 รับข้อเสนอแนะจากกรรมการ / ท่ีปรึกษา เพ่ือการพัฒนาปรับปรุง

4 วัน

1. Action Plan ของโครงการ
2. การอนุมัติโครงการพัฒนาท่ีสอดคล้อง
กับแผนธุรกิจ / เป้าหมายองค์กร 
(หากโครงการไม่ได้รับการอนุมัติ จะต้อง
เสนอโครงการใหม่อีกคร้ัง หากไม่ได้รับ
อนุมัติอีกครั้ง ถือว่าสอบไม่ผ่าน)



Project Overview (ต่อ)
ล าดับที่ รายละเอียดการด าเนินการ จ านวนวัน ตัวชี้วัด

4 Follow Up 
Group Coaching กลุ่มละ 2 ครั้ง
4.1 ทวนสอบแผนการด าเนินงาน และวิธีด าเนินการท่ีเป็นรูปธรรม
4.2 ก าหนดตัวชี้วัดที่เป็นไปได้จริงในระยะเวลาท่ีก าหนด (1-2 เดือน)
4.3 ด าเนินการตามแผนที่ Coach เห็นชอบแล้ว

6 – 7 วัน

การด าเนินแผนการพัฒนาตาม
เป้าหมายของโครงการท่ีตั้งไว้

5 การประเมินผล
5.1 สัมภาษณ์ผู้บังคับบัญชา เพ่ือประเมินระดับทักษะการปฏิบัติงาน
ตามประเด็นท่ีส าคัญของการเรียนรู้ก่อนปิดโครงการ (6 คน / วัน)
5.2 ผู้เข้าอบรมน าเสนอผลการด าเนินการ สิ่งท่ีได้เรียนรู้ และแนวทาง
การพัฒนา ปรับปรุง หรือแก้ไข

4 – 5 วัน

1. รูปแบบพฤติกรรมในการ
ปฏิบัติงาน / ผลลัพธ์ท่ีเกิดจาก
การปฏิบัติงาน
2. ผลการด าเนินแผนการพัฒนา
ตามเป้าหมายท่ีตั้งไว้ (ROI)

รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 29 – 32 วัน      (4 – 5 เดือน)



สัดส่วนโครงการ

กระบวนการติดตาม และ
ด าเนินการพัฒนาตาม

แผนงาน

การเรียนรู้ (Training)

1. Idea Generation 
(6 ชั่วโมง)

2. วางแผนโครงการพัฒนา
ร่วมกับกลุ่ม 
(6 ชั่วโมง)

3. Project Presentation 
(3 ชั่วโมง)

4. Coaching 
(4-6 ชั่วโมง / คน)

5. ด าเนินการพัฒนาตาม
แผน 
(25 - 50 ช่ัวโมง)

6. น าเสนอผลการด าเนิน
โครงการพัฒนา 
(3 ชั่วโมง)

1. อบรมรายวิชา
(84 ชั่วโมง)



Thank You


