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Course outline
หลักสู ตร การบริหารจัดการและโค้ ชทีมงานเชิงรุก
(Proactive Management & Coaching)
(หลักสู ตร 2 วัน)
โดย

นาย ปกรณ์ วงศ์ รัตนพิบูลย์
Executive Coach
Leadership and Strategic Development Consultant

หลักการและแนวความคิดของหลักสู ตร


การสร้างกรอบความคิดการบริ หารจัดการเชิงรุ ก (Proactive Management Mindset) เป็ นการทาให้
ผูบ้ ริ หารมีแนวความคิดและรู ปแบบการทางานเชิงรุ ก (Proactive Working) ให้ความสาคัญกับการบรรลุ
เป้ าหมายที่กาหนดไว้ท้ งั ของตัวเอง ทีมงานและองค์กร โดยเชื่อมโยงเรื่ องต่างๆ อย่างครบวงจร
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การทางานให้บรรลุความสาเร็ จ โดยการกาหนดเป้ าหมายที่สอดคล้องกันทั้งหมด ย่อมทาให้องค์กร
ประสบความสาเร็ จ เป็ นไปตามวิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ (Mission) ค่านิยม (Core Value) และ
เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ (Strategic Goal) ขององค์กร โดยการเชื่อมโยงไปที่ KPI ของหน่วยงานและ KPI
ของบุคลากรอย่างครบถ้วนและแม่นยา ย่อมทาให้การบริ หารงานเชิงรุ ก (Proactive Management) เกิด
ประสิ ทธิผลสู ง



การบริ หารจัดการเชิงรุ กอย่างมีประสิ ทธิ ผล ผูบ้ ริ หารควรมีแนวทางและกรอบความคิดเชิงรุ กที่เป็ น
Style ของตัวเอง ตั้งแต่การเป็ นคนโปรแอกทีฟ (Be Proactive) การทางานเชิงรุ ก (Proactive Working)
และการบริ หารงานเชิงรุ ก (Proactive Management)
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ผูบ้ ริ หารและผูจ้ ดั การที่ประสบความสาเร็ จ จะมีทีมที่มีทกั ษะในการทางาน และมีแรงจูงใจในการพิชิด
เป้าหมาย การบริ หารผลการปฏิบตั ิงาน เป็ นวิธีการหนึ่งที่ใช้ในการวัดและพัฒนาความมีประสิ ทธิผลใน
การทางานของบุคลากรในองค์กร โดยการเริ่ มต้นเป็ นวัฏจักร ดังนี้.....

กาหนดเ าหมา
ต้น )
การ ห้รางวัลและ
ั นาบุคลากร

ทบทวน ลงาน
กลาง )
ระเมิน ลงาน
ลา )



การพัฒนาสมรรถนะ (Competency) ของทีมงานให้เป็ นคนโปรแอกทีฟและทางานเชิงรุ กด้วย โดยการ
ใช้ “การโค้ชผลการปฏิบตั ิงาน (Performance Coaching)” ย่อมทาให้ทีมงานบรรลุ KPI ตามที่กาหนด
ส่ งผลให้หน่วยงานก็บรรลุเป้ าหมาย และองค์กรประสบความสาเร็ จไปด้วย
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วัตถุ ระสงค์ของหลักสู ตร
เพื่อทาให้ผเู ้ รี ยนมีแนวความคิดและวิธีการในการบริ หารงานเชิงรุ ก ที่สามารถเชื่ อมโยงกับเรื่ องสาคัญ
ขององค์กร เช่น วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้ าหมายเชิงกลยุทธ์ได้อย่างเข้าใจ
เพื่อทาให้ผเู ้ รี ยนได้พฒั นาตัวเองให้เป็ นบุคคลที่สามารถบริ หารจัดการเชิงรุ ก ได้ดว้ ยตัวเอง และสามารถ
ประยุกต์ใช้กบั การทางานของตัวเองได้ทนั ที
เพื่อทาให้ผเู ้ รี ยนสามารถนาแนวความคิดการทางานเชิ งรุ ก ถ่ายทอดและโค้ชให้ทีมงานพร้อมเป็ น
บุคลากรที่ทางานเชิงรุ ก บรรลุเป้าหมายของตัวเองได้
เพื่อทาให้ผเู ้ รี ยนมีแนวทางการโค้ชผลการปฏิบตั ิงาน ให้ทีมงานบรรลุความสาเร็ จตามที่กาหนดไว้ได้
เพื่อทาให้ผจู ้ ดั การมองเห็นหลักการของการเป็ นโค้ชเพื่องบริ หารผลการปฏิบตั ิงานให้กบั บุคลากรได้
ชัดเจนขึ้น
เพื่อทาให้ผจู ้ ดั การสามารถประยุกต์ทกั ษะการเป็ นโค้ชกับการบริ การผลการปฏิบตั ิให้การพัฒนาทีมงาน
ได้อย่างมีประสิ ทธิ ผล
เพื่อทาให้ผเู ้ รี ยนมีเครื่ องมือและแนวทางในการพัฒนาบุคลากรในฐานะโค้ชในแต่ละช่วงเวลาของ
วัฏจักรการบริ หารผลการปฏิบตั ิงานได้อย่างถูกต้องแม่นยายิง่ ขึ้น
เพื่อทาให้ผเู ้ รี ยนสร้างกระบวนการโค้ชทีมงานตามผลการปฏิบตั ิงานได้ดว้ ยตัวเองตาม Style ที่
เหมาะสมของสภาพแวดล้อมของตัวเอง

รา ละเอี ดเนื้อหาของหลักสู ตร
Day I : การบริหารจัดการและโค้ ชทีมงานเชิงรุก
การสร้างกรอบความคิดการบริ หารจัดการเชิ งรุ ก (Proactive Management Mindset)
กรอบความคิดการบริ หารจัดการแบบองค์รวม
สารวจแนวความคิดเกี่ยวกับการบริ หารจัดการของตัวเอง
เรื่ องสาคัญขององค์กรที่ตอ้ งรู ้และเข้าใจ
การกาหนดเป้ าหมายที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจ
Workshop : การสร้างกรอบความคิดการบริ หารจัดการเชิงรุ ก
การบริ หารจัดการเชิงรุ กอย่างมีประสิ ทธิ ผล
การเป็ นคนโปรแอกทีฟ (Be Proactive)
การทางานเชิงรุ ก (Proactive Working)
การบริ หารงานเชิงรุ ก (Proactive Management)
การโค้ชให้ทีมงานโปรแอกทีฟ (Proactive Coaching)
Workshop : กาหนดแนวทางการบริ หารงานเชิงรุ กของตัวเอง
www.en tra in in g .net
www.pa ko rnb log . com

0-2732-2345 , 0-2374-8638

Page 5 of 17

OL_MA-PK-6105033-Proactive Management & Coaching (2D)

การพัฒนาทักษะที่สาคัญของผูจ้ ดั การเชิงรุ ก
การคิดเชิงกลยุทธ์ (Strategic Thinking)
การพัฒนาภาวะความเป็ นผูน้ า (Leadership Development)
การเป็ นผูน้ าการเปลี่ยนแปลง (Change Agent)
การบริ หารผลการปฏิบตั ิงาน (Performance Management)
การโค้ชทีมงานได้ท้ งั ใจ ได้ท้ งั งาน (Coaching Skill)
กรณีศึกษา : การพัฒนาทักษะการเป็ นผูจ้ ดั การเชิงรุ ก
Role Playing : การโค้ชทีมงานให้เป็ นคนโปรแอกทีฟ
การบริ หารจัดการทีมงานให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร
การเรี ยนรู ้และเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์
การพัฒนาสมรรถนะ (Competency) ของทีมงาน
การพัฒนาทีมงานให้สอดคล้องกับสมรรถนะ
การโค้ชผลการปฏิบตั ิงาน (Performance Coaching)
Role Playing : การพัฒนาทักษะการโค้ชทีมงาน

Day II : การโค้ ชเ ื่อสร้ าง ลการ ฏิบัติงานทีส่ ู งขึน้
การบริ หารผลการปฏิบตั ิงาน (Performance Management)
หลักการบริ หารผลการปฏิบตั ิงานที่มีประสิ ทธิผล
สารวจแนวความคิดเกี่ยวกับการบริ หารผลการปฏิบตั ิงาน
วงจรและวัฏจักรการบริ หารผลการปฏิบตั ิงานแบบต่างๆ
Workshop : กาหนดแนวทางการบริ หารงานของตัวเอง
ทักษะสาคัญของการโค้ชงาน (Coaching Skill)
การใช้คาถามทรงพลัง (Effective Questioning)
การฟังเชิงรุ กอย่างตั้งใจ (Active Listening)
การให้ขอ้ มูลป้อนกลับเชิงบวก (Positive Feed forward)
การสื่ อสารอย่างสร้างสรรค์ (Direct Communication)
การกาหนดเป้ าหมายร่ วมกัน (Goal Setting)
กิจกรรม I : การใช้คาถามเสริ มพลัง
กิจกรรม II : การใช้เทคนิคการฟังเชิงรุ ก
การประยุกต์กระบวนการโค้ชชิ่งในวัฏจักร
การโค้ชเพื่อตั้งเป้ าหมาย (Goal Setting)
การโค้ชเพื่อการปฏิบตั ิงาน (Coaching on Job)
การโค้ชเพื่อประเมินผลงาน (Performance Coaching)
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การโค้ชเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (Coaching for Potential)
Workshop : การออกแบบโปรแกรมการโค้ชชิ่ง
กรณีศึกษา : กระบวนการโค้ชผลการปฏิบตั ิงาน
หลักการของผูจ้ ดั การใจฐานะโค้ช
หลักการของการเป็ นโค้ชที่ดี
สิ่ งที่โค้ชชี่ตอ้ งการจากโค้ช
การบริ หารผลการปฏิบตั ิงานในฐานะโค้ช
Workshop : สรุ ปแนวทางการโค้ชผลการปฏิบตั ิงานของตัวเอง
การบ้ าน : เพื่อการนาไปฝึ กฝนและปฏิบตั ิจริ ง

บทสรุ กรอบของเนื้อหาครอบคลุมสมรรถนะและสร้ าง ลลั ธ์ จากการฝึ กอบรม
หัวข้ อหลัก นโ รแกรม
(Key Concern)
การสร้ างกรอบความคิด การ
บริหารงานเชิงรุ ก (Proactive
Management Mindset)

ครอบคลุมสมรรถนะ
(Competency)





การ ั นาทักษะการบริหาร
(Managerial Skill)







การบริหาร ลการ ฏิบัตงิ าน
(Performance Management)






การ ั นาทักษะ ้ จู ดั การ นฐานะ
โค้ ช (Proactive Management
Mindset)








Self-Leading
Proactive Working
Proactive Management
Strategic Planning & Management
Strategic Thinking
Leadership Development
Change Leader
Staff Management
Conflict Management
Performance Management
Planning for Target
Management by Objective
Problem Solving & Decision Making

Coaching Skill
Coaching On Job
Solution Coaching
Performance Coaching
Life Coaching
Communication & Feedback
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ลลั ธ์ ด้าน ฤติกรรม
(Key Behavior Outcome)
การตระหนักรู ้ดว้ ยตัวเองในการดึง
ศักยภาพด้วยการทางานเชิงรุ กและ
บริ หารงานให้บรรลุเป้าหมายเชิงกลยุทธ์
ได้ดว้ ยตัวเอง
การพัฒนาทักษะที่สาคัญของการ
บริ หารงาน & การบริ หารคนให้พร้อม
รับกับการเปลี่ยนแปลงหลีกเลี่ยงข้อ
ขัดแย้ง ทางานเป็ นทีม สร้างผลงาน
ร่ วมกัน
การบริ หารทีมงานให้สร้างผลลัพธ์ที่มี
ประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลให้
ความสาคัญกับจุดประสงค์และเป้าหมาย
ของงานเป็ นสาคัญ ทางานร่ วมกับ
ทีมงานในการแก้ปัญหาและการ
ตัดสิ นใจที่ดี
การมีหลักการและทักษะการโค้ชที่ดี
สามารถช่วยเหลือทีมงานให้เติบโต ด้วย
การดึงศักยภาพ ในการบรรลุเป้าหมาย
สามารถมาทาหน้าที่แทนได้ในอนาคต
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กรอบความคิดหลักสู ตร Course Framework)

แนวทาง นการ ั นาตามโ รแกรม


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
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ตัวอ ่ าง Work Shop / กรณีศึกษา

 ตัวอย่างWork Shop หัวข้อ “ การชื่ นชมตัวเอง ”
 วิธี ฏิบัติ
 ลองชมตัวเองให้เพื่อนๆฟังในด้านต่างๆเหล่านี้
- จุดเด่น , - ความสามารถพิเศษ, - สิ่ งที่ภูมิใจ
 ลทีไ่ ด้ รับจาก Work Shop หัวข้อ “ การชื่ นชมตัวเอง ”
: การชมตัวเองจะทาให้เกิดความมัน่ ใจในตัวเองเพิ่มขึ้นคนส่ วนใหญ่ให้นิยามการรักตัวเองการชมตัวเอง
แบบผิดๆ เช่น เดี๋ยวจะหลงตัวเอง, ทาให้เห็นแก่ตวั เป็ นต้น ซี่ งการชมตัวเองแบบสร้างสรรค์น้ นั จะทาให้เรามี
เป้ าหมายในตัวเองเพิ่มขึ้นเพราะเราเห็นคุณค่าของตัวเองแล้ว
 การนาไ ฝึ กฝนต่ อไ
: ลองฝึ กชมตัวเองต่อหน้ากระจกบ่อยๆ เพื่อให้กาลังใจตัวเองในการเอาชนะอุปสรรคต่างๆ ที่กาลังเจอ
หรื อแก้อาการท้อถอยได้ ยิง่ ชมตัวเองมากหรื อบ่อยแค่ไหนจะทาให้เรามีพลังในการทางานมากขึ้นเท่านั้น
 สาเหตุที่ทา ห้ เราเ ลี่ นตัวเองได้
: ทุกคนต้องการ คาชม แต่ส่วนใหญ่จะรอจากผูอ้ ื่น เมื่อไม่ค่อยได้ก็จะรู ้สึกท้อถอยหรื อหมดแรงในการ
ทางาน แต่ถา้ เราชมตัวเองได้ เราก็จะรู ้สึกดี เพราะความรู ้สึกของเราไม่รู้หรอกว่าใครชมขอให้เป็ น คาชม ก็พอ
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กลุ่ม ้เู ข้ าอบรม
 หัวหน้างาน

 ผูจ้ ดั การ

 ผูบ้ ริ หาร

รา ละเอี ดและเทคนิคที่อาจาร ์ ช้ นการดาเนินการฝึ กอบรม
รู แบบการฝึ กอบรมโด รวม)


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



การสารวจตัวเอง , การมองเห็นตัวเองและการยอมรับตัวเอง
การทาให้ผเู ้ ข้าฝึ กอบรม มองเห็นตัวเอง จะนาไปสู่ การอ ากเ ลี่ นแ ลงตัวเอง
o ค้นหาหลุมพรางทางความคิดในเรื่ องต่างๆ
o สารวจพฤติกรรมของตัวเองในด้านต่างๆ
o เรี ยนรู ้ธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลง



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
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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
o นิทานให้แนวความคิด
o กรณี ศึกษา

แนวทางการดาเนินการเ ื่อ ห้ เกิดการเ ลี่ นแ ลงตัวเองอ ่ าง งั่ ืน
“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
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กิจกรรมทีส่ ามารถดาเนินการได้ มดี ังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

การบ้านสาหรับการนาไปฝึ กฝนหลังการอบรม
เอกสารอ้างอิงสาหรับนาไปประกอบการฝึ กฝน
เว็บไซด์ดา้ นการพัฒนาตัวเอง เพื่อศึกษาเรื่ องต่างๆเพิม่ เติมที่ 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

โด สรุ แนวทางการ ั นาตัวเองอ ่ างต่ อเนื่องสามารถทาได้ โด
1. ตัว ู้เข้ าอบรม ั นาตนเอง โด ช้







การบ้านที่ผเู ้ ข้ารับการฝึ กอบรมจะนาไปทา ( ถ้ามี )
เอกสารเพิ่มเติมสาหรับนาไปฝึ กฝน
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. ติดตาม ลการอบรมโด HRD ของ บริษทั ลูกค้ า



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

3. ติดตาม ลการอบรม โด วิท ากร ู้ช่ว ของ อาจาร ์ กรณ์


ดาเนินการแทน HRD โดยมีรายงานสรุ ปผล ความเปลี่ยนแปลงให้

4. Clinic โด อ. กรณ์


ดาเนินฝึ กอบรมเพิ่มเติม โดยให้ผเู ้ ข้าอบรมทาการบ้าน (งานที่ผเู ้ ข้าอบรมบอกว่าต้องการไป
พัฒนา) และ อาจารย์ มาให้คาแนะนา

กรณี การติดตามผลแบบมีค่าใช้จ่าย หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุ ณาติดต่อทีมงานเพื่อขอรายละเอียด
รู ปแบบและการดาเนินการเพื่อนาเสนอเพิ่มเติม
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สิ่งที่สถาบันอานว ความสะดวกหลังการฝึ กอบรม


เว็บไซต์ เรี นรู้
www.entraining.net

www.pakornblog.com

www.coachatwork.in.th

www.peakpotential.in.th

www.learning-online.in.th
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ทีมวิท ากรและโค้ ชสถาบัน ห้ คา รึกษา
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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การติดตาม ล

 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
 จัดส่งเอกสารเพิม่ เติมสาหรับการพัฒนาตัวเอง
 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

Page 16 of 17

OL_MA-PK-6105033-Proactive Management & Coaching (2D)

เครื่ องมือพัฒนาตนเอง สามารถใช้เป็ นคู่มือการฝึ กฝนในด้านต่างๆ ได้อย่างง่าย (คู่มือจิ๋ว)

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