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Course outline
หลักสู ตร การพัฒนาแนวทางบริหารจัดการยุคใหม่
(The First Time Management)
(หลักสู ตร 2 วัน)
โดย

นาย ปกรณ์ วงศ์ รัตนพิบูลย์
Executive Coach
Leadership and Strategic Development Consultant

หลักการและแนวความคิดของหลักสู ตร
การพัฒนากรอบความคิดการเป็ นผูน้ า (Leadership Mindset) ที่ดี เพื่อทาให้เกิดการตระหนักรู ้ในการเป็ น
ผูน้ าได้ (Leadership Awareness) ในสถานการณ์ต่างๆ อย่างทันท่วงที ทาให้สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ของตัวเองในฐานะผูน้ า สร้างผลลัพธ์ตามที่ตอ้ งการได้

การพัฒนาทักษะการเป็ นหัวหน้างาน (Supervisory Skill) ที่ดี จะทาให้เสริ มสร้างการตระหนักรู ้ในการเป็ น
ผูน้ า และสามารถบริ หารงานให้ประสบความสาเร็ จ เป็ นที่ยอมรับและไว้วางใจจากทีมงาน มี ดงั นี้
 การกาหนดเป้ าหมายที่ชดั เจน (Goal Setting)
 การวางแผนงานอย่างมีระบบ (PDCA)
 การสื่ อสารสร้างสัมพันธ์ที่ดี (Communication & Connection)
 การแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ (Problem Solving)
 การกล้าในการตัดสิ นใจ (Decision Making)
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การบริ หารและพัฒนาบุคลากรภายในทีม ที่มีความแตกต่างกัน ความต้องการในเรื่ องที่จะพัฒนาแตกต่างกัน
ทาให้ผนู ้ า (หัวหน้างาน) มีความจาเป็ นที่จะต้องพัฒนาทักษะการสอนงานในรู ปแบบต่างๆ ให้สอดคล้อง
กับความต้องการของบุคลากรให้มากที่สุด

การบริ หารจัดการผูใ้ ต้บงั คับบังชาที่มีประสิ ทธิผล จะทาให้ทีมงานสามารถสร้างผลการปฏิบตั ิงาน
(Performance) ได้ตามเป้าหมาย มีความสุ ขในการทางาน (Happiness) และดึงศักยภาพของตัวเอง (Unleash
The Potential) ของตัวเองออกมาใช้ได้อย่างเต็มที่ ทาให้หวั หน้างานต้องมีความสามารถและเทคนิคในการ
บริ หารจัดการอย่างครบถ้วน
กระบวนการบริ หารงานผลการปฏิบตั ิงาน (Performance Management) ให้ได้ผลลัพธ์ตามเป้าหมายต้องใช้
หลักการต่างๆ หลากหลายอย่างเช่น...
 หลักการของการสั่งงาน (Ordering) ที่ดี
 หลักการในการมอบหมายงาน (Delegation) ที่ดี
 หลักการของการติดตามงาน (Monitoring) ที่ดี
 หลักการสอนงาน (Coaching) ที่ดี
 หลักการในการควบคุม (Controlling) ที่ดี
 หลักการในการให้ขอ้ มูลป้ อนกลับ (Feedback) ที่ดี
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การพัฒนาทักษะการสอนงานและการให้ขอ้ มูลป้อนกลับมีความสาคัญเป็ นอย่างมาก ซึ่งทาให้ทีมงานมีผล
การปฏิบตั ิงานที่ดีเพราะทักษะการสอนงานมีความหลากหลาย ตามวัตถุประสงค์ของลักษณะงานแต่ละ
อย่าง ทาให้สามารถช่วยเหลือและควบคุมงานของทีมงานให้ได้ตามเป้ าหมาย เช่น....
 การสอนทฤษฎีความหมายในเนื้ องาน (Teaching)
 การสอนเทคนิควิธีปฏิบตั ิงานที่ถูกต้อง (Training)
 การสอนให้มีแนวความคิดที่ดี (Coaching)
 การให้คาปรึ กษาในการแก้ปัญหา (Consulting)
 การให้ขอ้ มูลป้ อนกลับเพื่อพัฒนาตัวเอง (Feedback)

การเรี ยนรู ้และเข้าใจทีมงานก็จะทาให้สามารถบริ หารจัดการผูใ้ ต้บงั คับบัญชาได้อย่างเหมาะสม สอดคล้อง
กับบุคลากรแต่ละประเภทและลักษณะที่แตกต่างกันทาให้การสั่งงาน มอบหมายงาน ติดตามงาน
ตรวจสอบและพัฒนาทีมงานเกิดประสิ ทธิ ผลสู งสุ ด
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วัตถุประสงค์ของหลักสู ตร
 เพื่อทาให้ผเู ้ รี ยนมีกรอบความคิดการเป็ นผูน้ า (Leadership Mindset) ที่ดีในการบริ หารจัดการทีมงาน
และพัฒนาตัวเองให้เกิดผลการปฏิบตั ิงานที่ดีบรรลุเป้าหมายได้ดว้ ย Style ของตัวเอง
 เพื่อทาให้ผเู ้ รี ยนตระหนักรู ้กบั บทบาทของผูน้ า (Leadership Awareness) ในการทางานให้บรรลุ
เป้าหมายและพัฒนาทีมงานให้มีผลการปฏิบตั ิงานที่ดี
 เพื่อทาให้ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้และพัฒนาสมรรถนะ (Competency) ในการเป็ นหัวหน้างานที่ดีอย่างครบถ้วน
 เพื่อทาให้ผเู ้ รี ยนได้ฝึกฝนทักษะของหัวหน้างาน (Supervisory Skill) ผ่านการปฏิบตั ิจริ ง ทาให้เกิดความ
เข้าใจอย่างแท้จริ ง
 เพื่อทาให้ผเู ้ รี ยนได้นาสิ่ งที่ได้เรี ยนรู ้ไปฝึ กฝนและปฏิบตั ิจริ ง ได้ทนั ทีหลังการฝึ กอบรม
 เพื่อให้ผเู ้ รี ยนได้ เรี ยนรู ้เทคนิ ค การสั่งงาน มอบหมายงาน ติดตามงาน ตรวจสอบงานได้อย่างมี
ประสิ ทธิ ผล สามารถนาไปประยุกต์ใช้กบั สถานการณ์จริ งได้ทนั ที
 เพื่อทาให้ผเู ้ รี ยนได้ฝึกฝนทักษะในการพัฒนาและสอนทีมงานโดยการปฏิบตั ิจริ งใน Class ทาให้เกิด
ความเข้าใจได้ดว้ ยตัวเอง ทาให้สามารถนาไปปฏิบตั ิได้ทนั ทีหลังการฝึ กอบรม
 เพื่อพัฒนาให้ผเู ้ รี ยนได้เทคนิ คในการจัดการผูใ้ ต้บงั คับบัญชาอย่างครบถ้วน สามารถเลือกนาไป
ประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสมตามสถานการณ์ของแต่ละคน
 เพื่อทาให้ผเู ้ รี ยนสามารถจูงใจและดึงศักยภาพของทีมงาน (Unleash The Potential) ในการทางาน
บรรลุผลการปฏิบตั ิงานได้ดว้ ยความเต็มใจ

รายละเอียดเนื้อหาของหลักสู ตร
Day I : การพัฒนาทักษะการบริหารจัดการยุคใหม่
 บทบาทของผูจ้ ดั การยุคใหม่






สนุกกับ “คาสาคัญ (Keywords)” สร้างการเรี ยนรู ้
ผูจ้ ดั การในอุดมคติของทีมงานทัว่ ไป
หลักพื้นฐานของผูจ้ ดั การ
หลักการบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์ดว้ ยแนวคิดใหม่
Workshop : กาหนดแนวทางปฏิบตั ิตวั ในฐานะผูจ้ ดั การยุคใหม่

 การสร้างกรอบความคิดการเป็ นผูน้ าที่ดี (Leadership Mindset)





สารวจแนวความคิดเกี่ยวกับการทางาน
ความเชื่อเกี่ยวกับผูน้ าที่ดี
หลุมพรางทางความคิดที่สกัดกั้นความเป็ นผูน้ า
เทคนิคการเอาชนะหลุมพรางทางความคิด
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แนวทางการปฏิบตั ิเพื่อเป็ นผูน้ าที่ดี
Workshop : การสร้างกระบวนการพัฒนาภาวะผูน้ า
กรณีศึกษา : การเอาชนะหลุมพรางทางความคิด

 ทักษะที่สาคัญของผูจ้ ดั การยุคใหม่








การกาหนดเป้ าหมายที่ชดั เจน
การวางแผนงานอย่างมีระบบ
การสื่ อสาร สร้างความสัมพันธ์ที่ดี
การแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์
การกล้าในการตัดสิ นใจ
Workshop : การเลือกทักษะที่สาคัญไปปฏิบตั ิ
กรณีศึกษา : การพัฒนาทักษะการเป็ นหัวหน้างานคุณภาพ

 การบริ หารผลการปฏิบตั ิงานให้ทีมงาน (Performance Management)





หลักการของการสัง่ งาน (Ordering) ที่ดี
หลักการในการมอบหมายงาน (Delegation) ที่ดี
หลักการของการติดตามงาน (Monitoring) ที่ดี
Workshop : สรุ ปแนวทางการบริ หารผลการปฏิบตั ิงานที่ดี

Day II : การบริหารทรัพยากรมนุษย์ ด้วยแนวความคิดใหม่
 เทคนิคการสัมภาษณ์ดว้ ย S.T.A.R. Model







กระบวนการสรรหาที่มีคุณภาพ
หลักการสัมภาษณ์ให้ได้บุคลากรที่ใช่
ประเด็นสาคัญที่มีอิทธิ พลต่อการสัมภาษณ์
การใช้กรอบความคิดของ S.T.A.R. Model เล่าเรื่ อง
เทคนิคการสัมภาษณ์ดว้ ย S.T.A.R. Model
Role Playing : การสัมภาษณ์เชิงปฏิบตั ิการจริ งด้วย S.T.A.R. Model

 การพัฒนาทีมงานในฐานะโค้ช







การเรี ยนรู ้และเข้าใจธรรมชาติของทีมงาน
ความเหมือนและความแตกต่างของการสอนงานแบบต่างๆ
เทคนิคการ Teaching ให้เข้าใจง่าย
เทคนิคการ Training ให้ปฏิบตั ิตามได้
เทคนิคการ Coaching ให้มองเห็นประโยชน์
Working : ออกแบบเทคนิคการสอนงานกับงานปั จจุบนั
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Role Playing : การฝึ กปฏิบตั ิการสอนงานด้วยตัวเอง

 การพัฒนาทักษะการโค้ชงาน & การให้ขอ้ มูลป้ อนกลับ (Coaching & Feedback)







กรอบความคิดของการโค้ชงาน
การเรี ยนรู ้และเข้าใจเทคนิคการฟังในรู ปแบบต่างๆ
การเรี ยนรู ้และเข้าใจคาถามประเภทต่างๆ
ระดับความเข้มของการให้ขอ้ มูลป้อนกลับ
การสร้างความเชื่ อมัน่ ให้กบั ทีมงาน (Feed Forward Motivation)
Role Playing : การประยุกต์ใช้กบั การทางานเสมือนจริ ง

 แนวทางบริ หารจัดการผูใ้ ต้บงั คับบัญชา







การดึงศักยภาพของทีมงาน (Unleash The Potential)
เทคนิคการเจียระไน Gen Y ให้มีคุณภาพ
การบริ หารจัดการบุคลากรที่ใช้อตั ตาของตัวเอง
การพัฒนาให้ทีมงาน ทางานอย่างเป็ นระบบ
การสร้างกรอบความคิด (Mindset) เชิงบวกในการทางาน
Workshop : กาหนดแนวทางบริ หารจัดการผูใ้ ต้บงั คับบัญชา

 การบ้ าน : เพื่อการนาไปฝึ กฝนและปฏิบตั ิจริ ง

กรอบความคิดหลักสู ตร (Course Framework)
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แนวทางในการพัฒนาตามโปรแกรม


การฝึ กอบรมทาให้ผเู ้ ข้าอบรมเรี ยนรู ้ดว้ ยตัวเอง ตามแนวทางการเรี ยนรู ้แบบผูใ้ หญ่ (Adult Learning) ซึ่งผู ้
เข้าอบรมจะนาสิ่ งที่ได้เรี ยนรู ้ไปใช้ได้ทนั ที ตามที่ตวั เองรู ้สึกว่าเหมาะสมกับ Style ของตัวเอง



กิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดการเรี ยนรู ้อย่างแท้จริ ง
 การบรรยายเนื้อหา
 Work shop สร้างสถานการณ์
 เกมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่ งกันและกัน
 การบ้านเพื่อการนาไปฝึ กฝนอย่างต่อเนื่ อง



วิทยากรใช้กระบวนการ Coaching เพื่อดึงศักยภาพของผูเ้ ข้าอบรมที่หลบซ่อนอยูอ่ อกมาด้วยตัวเอง
รับผิดชอบต่อเป้ าหมายของตัวเอง โดยการสร้างทัศนคติเชิ งบวกต่องานที่ตวั เองรับผิดชอบอยู่



การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทางาน ซึ่ งกันและกันในClass ทาให้เกิดการเรี ยนรู ้จากชีวติ จริ งของผูอ้ ื่น
อีกทั้งการทา Work shop เพื่อให้สามารถนาไปฝึ กฝนอย่างต่อเนื่อง หลังจากการฝึ กอบรมเสร็ จสิ้ นแล้ว ทาให้
เกิดความสนุกสนานและอยากเรี ยนรู ้มากขึ้น

ตัวอย่ าง Work Shop / กรณีศึกษา

www.en tra in in g.net
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 ตัวอย่างWork Shop หัวข้อ “ การชื่ นชมตัวเอง ”
 วิธีปฏิบัติ
 ลองชมตัวเองให้เพื่อนๆฟังในด้านต่างๆเหล่านี้
- จุดเด่น , - ความสามารถพิเศษ, - สิ่ งที่ภูมิใจ
 ผลทีไ่ ด้ รับจาก Work Shop หัวข้อ “ การชื่ นชมตัวเอง ”
: การชมตัวเองจะทาให้เกิดความมัน่ ใจในตัวเองเพิ่มขึ้นคนส่ วนใหญ่ให้นิยามการรักตัวเองการชมตัวเอง
แบบผิดๆ เช่น เดี๋ยวจะหลงตัวเอง, ทาให้เห็นแก่ตวั เป็ นต้น ซี่ งการชมตัวเองแบบสร้างสรรค์น้ นั จะทาให้เรามี
เป้ าหมายในตัวเองเพิ่มขึ้นเพราะเราเห็นคุณค่าของตัวเองแล้ว
 การนาไปฝึ กฝนต่ อไป
: ลองฝึ กชมตัวเองต่อหน้ากระจกบ่อยๆ เพื่อให้กาลังใจตัวเองในการเอาชนะอุปสรรคต่างๆ ที่กาลังเจอ
หรื อแก้อาการท้อถอยได้ ยิง่ ชมตัวเองมากหรื อบ่อยแค่ไหนจะทาให้เรามีพลังในการทางานมากขึ้นเท่านั้น
 สาเหตุที่ทาให้ เราเปลีย่ นตัวเองได้
: ทุกคนต้องการ คาชม แต่ส่วนใหญ่จะรอจากผูอ้ ื่น เมื่อไม่ค่อยได้ก็จะรู ้สึกท้อถอยหรื อหมดแรงในการ
ทางาน แต่ถา้ เราชมตัวเองได้ เราก็จะรู ้สึกดี เพราะความรู ้สึกของเราไม่รู้หรอกว่าใครชมขอให้เป็ น คาชม ก็พอ

กลุ่มผู้เข้ าอบรม
 พนักงานปฏิบตั ิการ

 หัวหน้างาน

 ผูจ้ ดั การ

 ผูบ้ ริ หาร

รายละเอียดและเทคนิคที่อาจารย์ ใช้ ในการดาเนินการฝึ กอบรม
(รูปแบบการฝึ กอบรมโดยรวม)


การละลายพฤติกรรม ( Ice Breaking )
ปรับจูนแนวความคิดเบื้องต้นของผูเ้ ข้าฝึ กอบรมกับเนื้ อหาตามหลักสู ตร
o แนะนาตัวเอง
o คาสาคัญ ( Key Words )
o คาถามสร้างแนวความคิด



การสารวจตัวเอง , การมองเห็นตัวเองและการยอมรับตัวเอง
การทาให้ผเู ้ ข้าฝึ กอบรม มองเห็นตัวเอง จะนาไปสู่ การอยากเปลีย่ นแปลงตัวเอง
o ค้นหาหลุมพรางทางความคิดในเรื่ องต่างๆ
o สารวจพฤติกรรมของตัวเองในด้านต่างๆ
o เรี ยนรู ้ธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลง
www.en tra in in g.net
www.pa ko rnb log . com
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กาหนดเป้ าหมายที่จะเปลี่ยนแปลงของตัวเอง
กระตุน้ ให้ผเู ้ ข้าฝึ กอบรม ทดสอบกระบวนการเปลี่ยนแปลงตัวเองแบบง่ายๆ
o เลือกเรื่ องที่จะลองเปลี่ยนแปลง
o เปลี่ยนความคิดในเรื่ องต่างๆ ด้วยตัวเอง
o กาหนดแนวทางของตัวเองใหม่



กาหนดคุณสมบัติที่จะนาไปพัฒนาตัวเองเพิ่มเติม
เลือกวิธี ( How to ) ที่เหมาะสมกับ Style ของตัวเอง เพื่อการพัฒนาตัวเอง
o การเตรี ยมความพร้อมของตัวเอง
o วางแผนการพัฒนาตัวเองอย่างมีข้ น
ั ตอน
o เลือกกระบวนการเปลี่ยนแปลงของตัวเอง
o ปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อมใหม่
สร้างความคาดหวังก่อนการฝึ กอบรม
เทคนิคการทให้ผเู ้ ข้าฝึ กอบรมเขียนความคาดหวังและดูผลลัพธ์เมื่อสิ้ นสุ ดการอบรม
o ทาให้ผเู ้ รี ยนจดจ่อต่อการเรี ยนรู ้ เพราะอยากเรี ยนของตัวเอง
o นาเรื่ องที่ให้เรี ยนรู ้ไปใช้ได้จริ ง
Workshop ประเด็นสาคัญที่สามารถไปฝึ กฝนได้
ดาเนินการ Workshop ในเรื่ องที่สาคัญเพื่อให้เข้าใจและนาไปฝึ กฝนได้จริ ง
o กระตุน
้ ให้ คิด  เขียน  พูด
o การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันใน Class
o การนาเสนอกลุ่มจากการระดมความคิดเห็ น
o การนาไปใช้ฝึกฝนกับตัวอง







การบ้านเพื่อนาไปฝึ กฝนเพิ่มเติม
เรื่ องที่ผเู ้ ข้าฝึ กอบรมยืนยันกับตัวเองว่าจะนาไปปฏิบตั ิเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
o เรื่ องที่ได้รับจากการอบรม
o เรื่ องที่ชอบ
o เรื่ องที่จะนาไปปฏิบตั ิเป็ นเรื่ องแรก
o การบ้านของตังเอง



กิจกรรมเสริ มการเรี ยนรู ้ให้เกิดความสนุกสนาน
จัดกิจกรรมให้เหมาะสมในแต่ละกลุ่มที่เข้าฝึ กอบรมและสอดคล้องกับเนื้อหา
o เกม / การละเล่น
o Role Playing
www.en tra in in g.net
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o

นิทานให้แนวความคิด
กรณี ศึกษา

แนวทางการดาเนินการเพื่อให้ เกิดการเปลีย่ นแปลงตัวเองอย่ างยัง่ ยืน
“การเปลีย่ นแปลงตัวเอง ต้ องดาเนินการอย่ างต่ อเนื่อง และมีความสุ ขทีไ่ ด้ ทา”
การสร้างกิจกรรมหลังการฝึ กอบรมนับว่าเป็ นเรื่ องที่สาคัญเพราะจะทาให้การพัฒนาตัวเองเกิดความ
ต่อเนื่อง และหากสามารถทาให้ผเู ้ ข้ารับการฝึ กอบรมดาเนิ นการฝึ กฝนในเรื่ องที่เขาอยากเปลี่ยนแปลงได้ยาวนาน
ก็จะทาให้เขาสามารถสร้างอุปนิสัยใหม่ของตัวเองขึ้นมาได้ เมื่อมีความมัน่ ใจในการเปลี่ยนแปลงตัวเองในเรื่ อง
ใดเรื่ องหนึ่งแล้ว เขาก็จะสามารถสร้างกระบวนการเปลี่ยนแปลงตัวเองในเรื่ องอื่นๆต่อไปได้ดว้ ยตัวเอง อีกทั้งยัง
สามารถนาไปให้ผอู ้ ื่นได้พฒั นาต่อไปได้ดว้ ย
กิจกรรมที่ช่วยให้ผเู ้ ข้าอบรมสามารถพัฒนาตัวเองได้อย่างต่อเนื่อง สามารถเอาชนะสภาพแวดล้อมได้
ควรเป็ นสิ่ งที่ใกล้เคียงกับสิ่ งที่เกิดขึ้นในระหว่างการฝึ กอบรม ทาให้เขานึกถึงบรรยากาศในการฝึ กอบรมและเขา
เลือกเรื่ องที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเอง เพื่อพัฒนาตัวเองให้ดีข้ ึน

กิจกรรมทีส่ ามารถดาเนินการได้ มดี ังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

การบ้านสาหรับการนาไปฝึ กฝนหลังการอบรม
เอกสารอ้างอิงสาหรับนาไปประกอบการฝึ กฝน
เว็บไซด์ดา้ นการพัฒนาตัวเอง เพื่อศึกษาเรื่ องต่างๆเพิ่มเติมที่ pakornblog.com
จดหมาย Reminder จากอาจารย์ปกรณ์แวะมาทักทาย
สมัคร Mailing List รับข่าวสารด้านการพัฒนา
การติดตามผล (Follow up) โดยทีม HRD ขององค์กร
การติดตามผล (Follow up) โดยทีม วิทยากรผูช้ ่วย (มีค่าใช้จ่าย)
การสร้างโครงการร่ วมกันในองค์กรโดย HRD
การดาเนินการ Clinic โดยอาจารย์ปกรณ์ (มีค่าใช้จ่าย)

ผลลัพธ์จากการฝึ กอบรม ทุกคนจะมีประเด็นสาคัญของตัวเองที่จะนาไปพัฒนา แต่จะหยุดการพัฒนา
กลางคันเพราะไม่สามารถเอาชนะสภาพแวดล้อมได้ ดังนั้นกิจกรรมเหล่านี้จะช่วยให้เขาสามารถพัฒนาตัวเอง
ต่อไปได้ดว้ ยตัวของเขาเอง

โดยสรุปแนวทางการพัฒนาตัวเองอย่ างต่ อเนื่องสามารถทาได้ โดย
1. ตัวผู้เข้ าอบรม พัฒนาตนเอง โดยใช้



การบ้านที่ผเู ้ ข้ารับการฝึ กอบรมจะนาไปทา ( ถ้ามี )
เอกสารเพิม่ เติมสาหรับนาไปฝึ กฝน
www.en tra in in g.net
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แหล่งความรู ้เตือนความทรงจาในเว็บไซด์ Pakornblog.com
Mailing List ความรู ้ส่งตรงถึงที่ จาก ทีม วิทยากรผูช้ ่วย ถึงผูเ้ ข้าอบรม
จดหมาย Reminder (ทักทาย) จากอาจารย์ ปกรณ์ 3 ฉบับ ( 3 เดือน )
การสร้างโครงการพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยผูเ้ ข้าอบรมเอง หรื อ ร่ วมกับ HRD ( ถ้ามี )

2. ติดตามผลการอบรมโดย HRD ของ บริษทั ลูกค้ า



HRD ตามการบ้านที่ผเู ้ ข้ารับการฝึ กอบรมจะนาไปทา ( ถ้ามี )
การสร้างโครงการพัฒนา / อานวยความสะดวก ให้ผเู ้ ข้าอบรม พัฒนาอย่างต่อเนื่ อง

3. ติดตามผลการอบรม โดย วิทยากรผู้ช่วย ของ อาจารย์ ปกรณ์


ดาเนินการแทน HRD โดยมีรายงานสรุ ปผล ความเปลี่ยนแปลงให้

4. Clinic โดย อ.ปกรณ์
ดาเนินฝึ กอบรมเพิ่มเติม โดยให้ผเู ้ ข้าอบรมทาการบ้าน (งานที่ผเู ้ ข้าอบรมบอกว่าต้องการไป
พัฒนา) และ อาจารย์ มาให้คาแนะนา
กรณี การติดตามผลแบบมีค่าใช้จ่าย หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุ ณาติดต่อทีมงานเพื่อขอรายละเอียด
รู ปแบบและการดาเนินการเพื่อนาเสนอเพิ่มเติม
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สิ่งที่สถาบันอานวยความสะดวกหลังการฝึ กอบรม


เว็บไซต์ เรียนรู้
www.entraining.net

www.pakornblog.com

www.coachatwork.in.th

www.peakpotential.in.th

www.learning-online.in.th
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ทีมวิทยากรและโค้ ชสถาบันให้ คาปรึกษา
ทีมวิทยากร & โค้ชที่ดาเนินการสอน ยินดีให้คาปรึ กษา, ตอบคาถาม, โค้ชเพิม่ เติมทางโทรศัพท์
เพื่อให้ขอ้ สงสัยที่เกิดขึ้นได้รับการอธิ บายจนสมบูรณ์
บทความ, เครื่ องมือต่างๆ ของวิทยากร & โค้ชแต่ละท่านที่เปิ ดให้ใช้ทบทวนและพัฒนาตัวเอง
อย่างต่อเนื่ อง สามารถที่จะขอคาปรึ กษาจากวิทยากร & โค้ชที่เป็ นเจ้าของบทความและเครื่ องมือ
เหล่านั้นตลอด



เครื่ องมือต่ างๆ
Coaching card

เครื่ องมือการโค้ชต่างๆ
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การติดตามผล

 Package






# 1 : อัตราค่าบริ การ

ฟรี

ทีมงาน HRD ขององค์กรเป็ นผูด้ าเนินการ
En-training ส่งขั้นตอนการติดตามผลให้
En-training สอนวิธีการโทรศัพท์และบทพูด
กาหนอกรอบในการสรุ ปผลลัพธ์ร่วมกัน
การติดตามผลใช้การบ้านที่จะนาไปฝึ กฝนเป็ นหลัก

 Package

# 2 : อัตราค่าบริ การ 8,000 บาท / ครั้ง

( จานวนไม่เกิน 20 คน )
 การติดตามผลใช้การบ้านที่จะนาไปฝึ กฝนเป็ นหลัก
 ทีมงาน En-training ใช้โทรศัพท์สอบถามผลลัพธ์ของการ
เปลี่ยนแปลง
 จัดส่งเอกสารเพิ่มเติมสาหรับการพัฒนาตัวเอง
 สรุ ปผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากข้อมูลที่ได้รับจากผูเ้ ข้าฝึ กอบรม

 Package

# 3 : อัตราค่าบริ การ 15,000 บาท / ครั้ง

( จานวนไม่เกิน 20 คน )
 การติดตามผลลัพธ์ใช้การบ้านที่จะนาไปฝึ กฝนเป็ นหลัก
 ทีมงาน En-training บันทึกผลที่เกิดขึ้นระหว่างการฝึ กอบรม
 ทีมงาน En-training ใช้โทรศัพท์สอบถามผลลัพธ์ของการ
เปลี่ยนแปลง
 จัดส่งเอกสารเพิ่มเติมสาหรับการพัฒนาตัวเอง
 พูด-คุยในเรื่ องที่รับปากใน Class ว่าจะนาไปพัฒนาตัวเอง
 จัดทารายงานสรุ ปผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น ทั้งจากใน Class และ
หลังการอบรม

 Package

# 4 : อัตราค่าบริ การ 20,000 บาท/ครั้ง

( จานวนไม่เกิน 20 คน )
 ทีมงาน En-training บันทึกผลที่เกิดขึ้นระหว่างการฝึ กอบรม
 ทีมงาน En-training ถ่าย VDO ตลอดทั้งหลักสูตร (1 วัน )
 การติดตามผลใช้ประเด็นที่เกิดขึ้นใน Class ประกอบกับ
การบ้านที่จะนาไปฝึ กฝน
 ทีมงาน En-training ใช้โทรศัพท์สอบถามผลลัพธ์ของการ
เปลี่ยนแปลงและนาไปใช้
 จัดส่งเอกสารเพิ่มเติมสาหรับการพัฒนาตัวเอง
 จัดทารายงานสรุ ปผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น ทั้งจากใน Class และหลัง
การอบรม
 จัดส่งสิ่ งต่างๆให้ HRD ขององค์กร
- รายงานสรุ ปผลลัพธ์
- VDO ของหลักสูตร
- CD เอกสารที่เป็ นประโยชน์กบั การพัฒนาตัวเอง
-ต้นฉบับ Slide ที่ใช้สอนตามหลักสูตร
 สรุ ปภาพรวมและคาแนะนาของวิทยากร ในรายงาน
 ถ่ายทอดเทคนิคและขั้นตอนการติดตามให้ HDR นาไป
ดาเนินการต่อไปได้

การติดตามผลลัพธ์จากการฝึ กอบรมเพื่อให้ในการวางแผนในการพัฒนาบุคลากรตามแผน ของ HRD ที่จะ
นาเสนอให้ผบู ้ ริ หารสามารถนาไปกาหนดเป็ นนโยบายในการคัดเลือกกลุ่มบุคลากรที่เป็ น Talent ได้ต่อไปใน
อนาคต
www.en tra in in g.net
www.pa ko rnb log . com

0-2732-2345 , 0-2374-8638
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จุดเด่ นสถาบัน
มีหลักสู ตรมากกว่า 200 หลักสู ตรให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า

บทความเกี่ยวกับการพัฒนาตนเอง จากทีมวิทยากรผูเ้ ชี่ยวชาญการฝึ กอบรมด้วยกระบวนการ
Training & Group Coaching หลากหลายหมวดให้เลือกได้ตามความสนใจ

www.en tra in in g.net
www.pa ko rnb log . com

0-2732-2345 , 0-2374-8638
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เครื่ องมือพัฒนาตนเอง สามารถใช้เป็ นคู่มือการฝึ กฝนในด้านต่างๆ ได้อย่างง่าย (คู่มือจิ๋ว)

หลักสู ตรออนไลน์ สามารถเรี ยนรู ้ได้ทุกที่อย่างง่ายๆ แค่คลิ๊กมาที่เรา www.learning-online.in.th
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