





การพัฒนาบุคลากรโดยการใช้ หลักสูตรฝึ กอบรมต่างๆ นัน้ ควรตอบโจทย์ที่ผ้ บู ริ หารคาดหวัง ดังนี ้..
ผู้เรี ยนเกิดการเปลีย่ นแปลงแล้ วนาเนื ้อหาไปใช้ ได้ จริง
ผู้เรี ยนเป็ นผู้อยากเรี ยนเนื ้อหานันด้
้ วยตัวเอง ไม่ต้องบังคับ
การเปลีย่ นแปลงของผู้เรียนควรยัง่ ยืนด้ วย
สามารถวัดผลลัพธ์หลังการอบรมได้
หลักสูตรต่างๆ ของสถาบันมุ่งเน้ นให้ ผ้ เู รี ยนเกิดการ

กระบวนการที่ ใช้ ในการฝึ ก อบรมของสถาบัน ใช้

เปลี่ย นแปลงด้ ว ยตัว เอง สามารถน าเนื อ้ หาที่ ได้ เรี ย นรู้ ไป

รู ปแบบของการเรี ยนรู้ แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) และ

ประยุกต์ใช้ ในการทางานและการดาเนินชีวิตได้ ทนั ที ผู้เรี ยน

กระบวนการ Group Coaching เพื่ อทาให้ ผ้ ูเรี ยนมองเห็ น

นาหลักการของหลักสูตรมาใช้ กับวิธีการที่ผ้ เู รี ยนเป็ นผู้เลือก

ตัวเองและยอมรับในสิ่งที่เป็ นอยู่ด้วยตัวเอง ผ่านการคิดและ

เอง เพื่อให้ เหมาะสมกับสภาพแวดล้ อมของผู้เรี ยน หลังการ

สร้ างการเปลี่ยนแปลงของตัวเอง โดยการนาความรู้ ที่ได้ ไป

อบรมผู้เรี ยนมีการบ้ านที่จะนาไปฝึ กฝนและปฏิบัติจริ งของ

ปฏิบตั ิจริ ง (Commitment) พร้ อมกับกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้

ผู้ เรี ย นเอง สามารถด าเนิ น การติ ด ตามผลหลั ง จากการ

ผู้เรี ยนได้ แ ลกเปลี่ย น และแสดงความคิ ด เห็ น พร้ อมพิ สูจ น์

ฝึ กอบรมแล้ วได้

เนื ้อหาผ่านกิจกรรมด้ วยตัวเอง จะทาให้ เข้ าใจได้ อย่างแท้ จริ ง
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หลักสูตรเด่นๆ ของสถาบัน














การพัฒนาภาวะความเป็ นผู้นา
สร้ างพลังการสือ่ สารและจูงใจผู้อนื่
ทักษะหัวหน้ างาน (Supervisory Skill)
การพัฒนาผู้นาในฐานะโค้ ช
ทักษะการโค้ ชชิ่งทีมงาน
เทคนิคการสอนแนะและการเป็ นพี่เลี ้ยง
จิตวิทยาบริ หารและการจูงใจผู้ใต้ บงั คับบัญชา
ผู้จดั การมืออาชีพยุค 3.0
สุดยอดผู้จดั การทีมงานขาย (Professional Sales Manager )
การพัฒนานักขายพิชิตเป้าหมาย
การพัฒนาทักษะการแก้ ปัญหาและการตัดสินใจ
การจัดการเชิงกลยุทธ์และการประยุกต์ใช้
การสร้ างแรงจูงใจในการทางานด้ วยทัศนคติเชิงบวก

สถาบันเอ็นเทรนนิ่ง
หมวดหลักสูตรฝึกอบรม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

การพัฒนาภาวะผู้นา (Leadership Development)
การพัฒนาการเป็ นโค้ ช (Coaching)
กลุม่ พัฒนางานขาย และการตลาด (Sale and Marketing )
กลุม่ การบริ หารและการจัดการ (Management& OD)
กลุม่ การคิดและการตัดสินใจ (Thinking and Decision Making)
กลุม่ ความรู้และทักษะความชานาญทัว่ ไป (General Soft Skill)
กลุม่ งานบริการ (Service)

แนวทางฝึกอบรมทีใ่ ช้ในการดาเนินงาน


การเรี ยนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning)



กระบวนการ Group Coaching เพื่อดึงศักยภาพผู้เรี ยน
การแลกเปลีย่ นและแสดงความคิดเห็นร่วมกัน (Show&Share)





กิจกรรมเสริมทักษะสร้ างความเข้ าใจด้ วยตัวผู้เรียนเอง (Workshop)
การบ้านเพื่อนาไปฝึกฝนและปฏิบตั ิจริง (Homework)
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กรอบของเนื้อหาประเภทต่างๆ
ในแต่ละหลักสูตร


Module 1: สร้ างแนวความคิดและสร้ างความมัน
่ ใจของผู้เรียนก่อนเข้ าสูเ่ นื ้อหา



Module 2: เนื ้อหา, หลักการ, ทฤษฏีและความหมายต่าง



Module 3: หลุมพรางทางความคิดเชิงลบและเทคนิคการเอาชนะโดยผู้เรี ยนเอง



Module 4: คุณสมบัติ, ทักษะและวิธีการทีด
่ ีในหลักสูตรนันๆ
้



Module 5: การประยุกต์ใช้ ในการปฏิบตั ิกบ
ั เหตุการณ์ทเี่ ป็ นจริ ง



สรุปผลลัพธ์ที่เกิดขึ ้นและแนวทางในการนาไปฝึ กฝน

องค์ประกอบสาคัญ
ที่มีในแต่ละหลักสูตร








เนื ้อหาสาระ ความรู้ ความหมาย คุณสมบัติตา่ งๆ
สไลด์ชดุ คาถาม กระตุ้นแนวความคิดของผู้เรี ยน
กิจกรรมการฝึ กปฏิบตั ิ (Workshop) สร้ างความเข้ าใจในเนื ้อหา
กรณีศกึ ษา (Case Study) สร้ างแนวความคิดใหม่ๆ
การใช้ รูปภาพ, หนังสือ, VDO ให้ แนวความคิดดีๆ
การแสดงบทบาทสมมติ (Role Playing) ประยุกต์ใช้ ด้วยตัวเอง
การบ้ านเพื่อให้ ผ้ เู รียนยืนยัน (Commitment) ในสิง่ ที่จะนาไปปฏิบตั ิจริ ง

หลักพื้นฐานการสอนของวิทยากรสถาบัน

ในรูปแบบ Group Coaching









การใช้ คาถามกระตุ้นและสร้ างแนวความคิดของผู้เรี ยน
การรับฟั งความคิดเห็นของผู้เรี ยนอย่างตังใจ
้
การจูงใจให้ ผ้ เู รียนคิดแล้ วนาไปปฏิบตั ิจริ งกับตัวเอง
การเล่าเรื่ องและยกตัวอย่างประสบการณ์ของโค้ ช (วิทยากร)
เทคนิคการกระตุ้นให้ ผ้ เู รี ยนแลกเปลีย่ นความคิดเห็นใน Class
การมีทศั นคติที่ดตี อ่ การสอนและมุมมองเชิงบวกกับผู้เรี ยน
การยอมรับผลลัพธ์ที่เกิดขึ ้นพร้ อมปรับตัวให้ เหมาะสมกับผู้เรียน
หลีกเลีย่ งข้ อโต้ แย้ งกับผู้เรี ยนทุกกรณี
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บริการเสริมอื่นๆ ของสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง
 กระบวนการติดตามและประเมินผลการอบรม (Operation Package)
“การเปลี่ยนแปลงตัวเอง ต้ องดาเนินการอย่ างต่ อเนื่อง และมีความสุขทีไ่ ด้ ทา”
การสร้ างกิจกรรมหลังการฝึ กอบรมนับว่าเป็ นเรื่ องที่สาคัญเพราะจะทาให้
การพัฒนาตัวเองเกิดความต่อเนื่อง และหากสามารถทาให้ ผ้ เู ข้ ารับการ
ฝึ กอบรมดาเนินการฝึ กฝนในเรื่ องที่เขาอยากเปลีย่ นแปลงได้ ยาวนานก็
จะทาให้ เขาสามารถสร้ างอุปนิสยั ใหม่ของตัวเองขึ ้นมาได้ Entraining
มีบริ การที่จะช่วยส่งเสริ มให้ ผ้ เู รี ยน พัฒนา ตัวเองได้ อย่างต่อเนื่อง

 บริการบน website www.entraining.net
 มีพื ้นที่ทบทวน สาหรับ หมวดหลักสูตร

Leadership , Coach , Sale
 Download Slide ฝึ กอบรมต่างๆ ของหลักสูตรฟรี
 โปรแกรมสร้ างเส้ นทางการเป็ นโค้ ชด้ วยตัวเอง
 VDO Learning online ในบางหลักสูตร
 ให้ คาปรึกษาการจัดหลักสูตรแพคเกจ

 รับสิทธิเข้าร่วมโครงการต่างๆ กับทางสถาบัน (สาหรับลูกค้า)
สถาบันฝึ กอบรมเอ็นเทรนนิ่ง มีความยินดีที่จะนาเสนอเทคนิคการฝึ กอบรมแบบ Training & Group Coaching โดย อาจารย์ปกรณ์
วงศ์รัตนพิบลู ย์ ผู้เชี่ยวชาญการฝึ กอบรม ด้ านนี ้อย่างแท้ จริ ง สามารถดึงศักยภาพผู้เรียนให้ เกิดการเปลีย่ นแปลง หลังการฝึ กอบรมได้
เพื่อให้ วิทยากรภายในองค์กรต่างๆ สามารถเรี ยนรู้และนาไปใช้ ในการฝึ กอบรมด้ วยตัวเอง โดยการถ่ายทอดแบบหมดเปลือก ถึงแก่น
ของการฝึ กอบรมลักษณะ

ตัวอย่างลูกค้าของสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง
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