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Course outline
หลักสู ตรมหัศจรรย์ การพัฒนาเจ้ าหน้ าที่บริการลูกค้ามืออาชีพ
(หลักสู ตร 2 วัน)
โดย

นาย ปกรณ์ วงศ์ รัตนพิบูลย์
Executive Coach
Leadership and Strategic Development Consultant

หลักการ/เหตุผล
 การบริ การลูกค้า เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กบั ลูกค้า ทั้งก่อนการขายและหลังการขาย นับว่าเป็ นปั จจัย
ที่สาคัญอย่างมากต่อธุ รกิจในปั จจุบนั เพราะลูกค้าสามารถเลือกรับบริ การจากใครก็ได้ที่ให้บริ การที่ดี
ที่สุด เนื่องจากการแข่งขันในขณะนี้มีความรุ นแรง มีผสู ้ ามารถให้บริ การได้มากมาย
 เจ้าหน้าที่บริ การลูกค้า (Customer Service) เป็ นภาพลักษณ์ที่สาคัญขององค์กร เพราะเป็ นผูต้ ิดต่อกับ
ลูกค้าโดยตรง หากสามารถทาให้ลูกค้าพึงพอใจด้วยการส่ งมอบคุณภาพของบริ การ เช่น การต้อนรับ ,
การประสานงาน , การติดตามผล , การตอบข้อซักถาม , การแก้ปัญหา , การให้ความช่วยเหลือ เป็ นต้น
ให้กบั ลูกค้าด้วยหัวใจบริ การแล้ว ลูกค้าย่อมมองว่า จะได้รับบริ การที่ดีจากองค์กร และจะเกิดความภักดี
ในบริ การขององค์กรและเป็ นลูกค้าตลอดไป
 การพัฒนาเจ้าหน้าที่บริ การลูกค้าให้มีหวั ใจในการบริ การ , เกิดความภูมิใจในงานที่ทาอยู่ , เข้าใจความ
ต้องการที่แท้จริ งของลูกค้า , สามารถจูงใจให้ลูกค้าคล้อยตาม และเอาชนะข้อโต้แย้งของลูกค้าได้อย่าง
สร้างสรรค์ ย่อมเกิดผลดีต่อองค์กรในระยะยาว เนื่ องจากการให้บริ การต้องใช้เจ้าหน้าที่เป็ นสาคัญ ไม่
สามารถใช้ระบบตอบรับอัตโนมัติได้ จึงต้องพัฒนาเจ้าหน้าที่ให้มีทศั นคติเชิงบวกต่องานบริ การลูกค้า
พร้อมกับการใช้ระบบงานที่มีมาตรฐานควบคู่กนั ไปด้วย
 เจ้าหน้าที่บริ การลูกค้า เป็ นผูท้ ี่เข้าใจความต้องการของลูกค้ามากที่สุด และมีประสบการณ์ในการ
แก้ปัญหาที่เกิดขึ้น ณ จุดให้บริ การอย่างแท้จริ ง หากสามารถระดมความคิดเห็นจากเจ้าหน้าที่ ให้กาหนด
แนวทางการให้บริ การที่ได้มาตรฐานของทีมงาน ย่อมทาให้การบริ การนั้นมีประสิ ทธิ ภาพและ
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ประสิ ทธิ ผลสู งสุ ด เนื่องจากเจ้าหน้าที่ทุกคนมีส่วนร่ วมในการสร้างมาตรฐานบริ การที่ตวั เองต้องเป็ นผู ้
ปฏิบตั ิดว้ ยตัวเอง
 การพัฒนาด้าน บุคลิกลักษณะและพฤติกรรมการให้บริ การ (Soft Skill) แก่เจ้าหน้าที่บริ การลูกค้า
จาเป็ นต้องมีความต่อเนื่ อง และสามารถตรวจติดตามผลได้ เพื่อให้เกิดการทาซ้ า , ฝึ กฝน จนเชี่ยวชาญ
และกลายเป็ นธรรมชาติของเจ้าหน้าที่ในที่สุด

จุดประสงค์ของหลักสู ตร








เพื่อพัฒนาให้เจ้าหน้าที่บริ การลูกค้า (Customer Service) มีความรู ้ ความสามารถในด้านการ ให้บริ การ
ด้วยหัวใจที่เป็ นเลิศแก่ลูกค้า เพื่อสร้างความพึงพอใจสู งสุ ด และทาให้ลูกค้าเกิดความ ภักดีต่อองค์กร
เพื่อสร้างมาตรฐานบริ การที่มีคุณภาพของเจ้าหน้าที่บริ การลูกค้า ด้วยตัวเจ้าหน้าที่เองเพื่อให้มี
ประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผลสู งสุ ด
เพื่อกาหนดแบบฝึ กฝนสาหรับการพัฒนาตนเองของเจ้าหน้าที่ให้กลายเป็ นผูใ้ ห้บริ การที่มีคุณภาพมี
ความเชื่อมัน่ ในตัวเอง และมีทศั นคติเชิงบวกต่องานบริ การจนกลายเป็ นธรรมชาติในที่สุด
ร่ วมสร้างระบบติดตามผลงานด้านบริ การของเจ้าหน้าที่บริ การลูกค้า สาหรับผูบ้ ริ หารเพื่อให้ สามารถ
ปรับปรุ งแก้ไขได้อย่างต่อเนื่ อง และตรวจสอบวัดผลได้

เนื้อหาของหลักสู ตร (Course Outline)
วันที่ 1
ช่วง เช้า : Customer Service มืออาชีพ
 หัวใจสาคัญของงานบริ การ
 วิเคราะห์บทพูดเชิงสร้างสรรค์ (Work Shop)
- ความรู ้เรื่ อง 5 รู ้สาคัญ
- การนาเสนอบริ การ
- การตอบข้อโต้แย้ง
- การจูงใจเพื่อสร้างความพึงพอใจ
 คุณ คือ บุคคลสาคัญ
 ทัศนคติ เชิงบวกในการทางาน
ช่วงบ่าย : สร้างมาตรฐานบริ การให้ลูกค้าพึงพอใจสู งสุ ด
 เปลี่ยนวิธีคิด เพื่อ บริ การที่เป็ นเลิศ
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สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กบั บริ การ
จิตวิทยาบริ การ
เป้าหมาย แผนงาน การลงมือทา และการวัดผล (Work Shop)
ระบบงานสร้างความมัน่ ใจให้ลูกค้า
มาตรฐานบริ การ กลยุทธ์สร้างความพึงพอใจ

หมายเหตุ : ทีมงานต้องเตรี ยมข้อมูลสาคัญก่อนเข้าฝึ กอบรม เช่น
- ความรู ้เรื่ อง 5 รู ้ (มีแบบฟอร์มให้)
- บทพูดต่างๆ (มีแบบฟอร์ มให้)
- คาถามที่พบบ่อยๆ (มีแบบฟอร์ มให้)
- ข้อร้องเรี ยนของลูกค้าที่พบบ่อยๆ
- ภาพลักษณ์ทีมในฝัน
วันที่ 2 : ทีมเวิร์ค (Team Work)


ทีมเวิร์ค...ทีมในฝัน
- สารวจสถานะของทีมงาน
- ภาพลักษณ์ทีมในฝันที่ตอ้ งการ
- ปั จจัยสาคัญที่ทีมงานมีร่วมกัน



องค์ประกอบสาคัญของทีมเวิร์ค (Team Work)
- การให้ความสาคัญกับทีม
- การสื่ อสารและปฏิสัมพันธ์
- การใส่ ใจซึ่ งกันและกัน
- การสร้างกาลังใจให้กบั ทีม
- การบรรลุเป้ าหมายร่ วมกัน



ภารกิจสาคัญของบุคคลภายในทีม
- วิสัยทัศน์
- เป้าหมาย
- แนวทางปฏิบตั ิงาน
- คุณค่าของทีม
- ประโยชน์ที่ทีมจะได้รับ



คัมภีร์ “ การบริ การที่เป็ นเลิศ ” ( Work Shop )
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กรอบความคิดหลักสู ตร (Course Framework)

แนวทางในการพัฒนาตามโปรแกรม
 การฝึ กอบรมทาให้ผเู ้ ข้าอบรมเรี ยนรู ้ดว้ ยตัวเอง ตามแนวทางการเรี ยนรู ้แบบผูใ้ หญ่ (Adult Learning) ซึ่ งผู ้

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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ตัวอย่ าง Work Shop / กรณีศึกษา

 ตัวอย่างWork Shop หัวข้อ “ การชื่ นชมผู้อื่น (จับถูก) ”
วิธีปฏิบัติ
 ลองนึกถึงใครก็ได้ เช่น หัวหน้า , เพื่อน , ลูกค้า , ลูกน้อง เป็ นต้น คิดถึงจุดเด่นของเขาที่เรา
ประทับใจและอยากปฏิบตั ิตาม เล่าให้เพื่อนๆใน Class เช่น - จุดเด่น - ความสามารถพิเศษ - อุปนิสัยที่ดี
ผลทีจ่ ะได้ รับ
 การชื่นชมอย่างจริ งใจ จะทาให้ความสัมพันธ์ระหว่างเรากับผูน้ ้ นั แน่นแฟ้ นยิง่ ขึ้น เพราะคนทุกคน
ชอบคาชม และเมื่อเราชมผูอ้ ื่นมากเท่าไร ผูอ้ ื่นก็จะชมเรามากขึ้นเท่านั้น เท่ากับต่างคนต่างให้กาลังใจซึ่ งกันและ
กัน ทาให้ทศั นคติของเราเกี่ยวกับคนเป็ นในเชิงบวกมากขึ้น (อยากขอย้าว่าเรื่ องที่เราชมนั้นมาจากความรู ้สึกที่
แท้จริ งของเรา ไม่ใช่เสแสร้งน่ะครับ)
การนาไปฝึ กต่ อไป
 ต่อไปนี้ให้บอกกับตัวเองว่า เราจะเริ่ มจากการหาข้อดีของผูท้ ี่เราเกี่ยวข้องก่อนโดยการจับถูก ถึงแม้
คนๆนั้นเราจะรู ้สึกไม่ถูกใจก็ตาม เราก็จะพยายามหาข้อดีของเขาให้เจอ (เชื่ อแน่วา่ ทุกคนมีขอ้ ดีครับ แต่เราไม่
พยายามหาเท่านั้นเอง) ลองฝึ กตัวเองในระหว่างการประชุ ม ให้หาจุดเด่นหรื อข้อดีและความสามารถของแต่ละ
คนที่เราประชุมด้วย จะทาให้เรามีความสุ ขกับการประชุ มมากขึ้นเลยครับ เมื่อเราเห็นข้อดีของใครแล้ว เราก็จะ
รับฟังมากขึ้นก็จะทาให้เราได้รับความรู ้ใหม่ๆเพิม่ ขึ้น เห็นไหมครับมีแต่ขอ้ ดีๆทั้งนั้น
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สาเหตุทที่ าให้ เราเปลีย่ นแปลงตัวเองได้
 การสร้างความสัมพันธ์กบั ผูอ้ ื่นที่ดี คือ การให้ความสาคัญกับเขา ซึ่ งก็ควรเริ่ มจากการจับถูกในตัว
เขาก่อน เมื่อฝึ กฝนบ่อยๆเราจะมีทศั นคติที่ดีข้ ึนเลยครับ

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



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
www.en tra in in g. net
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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
o นิทานให้แนวความคิด
o 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
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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






2.

ติดตามผลการอบรมโดย HRD ของ บริษทั ลูกค้ า



3.

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

ติดตามผลการอบรม โดย วิทยากรผู้ช่วย ของ อาจารย์ ปกรณ์


ดาเนินการแทน HRD โดยมีรายงานสรุ ปผล ความเปลี่ยนแปลงให้
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4.

Clinic โดย อ.ปกรณ์


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

กรณี การติดตามผลแบบมีค่าใช้จ่าย หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุ ณาติดต่อทีมงานเพื่อขอรายละเอียด
รู ปแบบและการดาเนินการเพื่อนาเสนอเพิ่มเติม

สิ่งที่สถาบันอานวยความสะดวกหลังการฝึ กอบรม


เว็บไซต์ เรียนรู้
www.entraining.net

www.pakornblog.com

www.coachatwork.in.th

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



เครื่ องมือต่ างๆ
Coaching card
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เครื่ องมือการโค้ชต่างๆ



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 )

 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

 การติดตามผลใช้การบ้านที่จะนาไปฝึ กฝนเป็ นหลัก
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 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

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


จุดเด่ นสถาบัน
มีหลักสู ตรมากกว่า 200 หลักสู ตรให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า
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บทความเกี่ยวกับการพัฒนาตนเอง จากทีมวิทยากรผูเ้ ชี่ยวชาญการฝึ กอบรมด้วยกระบวนการ
Training & Group Coaching หลากหลายหมวดให้เลือกได้ตามความสนใจ

เครื่ องมือพัฒนาตนเอง สามารถใช้เป็ นคู่มือการฝึ กฝนในด้านต่างๆ ได้อย่างง่าย (คู่มือจิ๋ว)
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หลักสู ตรออนไลน์ สามารถเรี ยนรู ้ได้ทุกที่อย่างง่ายๆ แค่คลิ๊กมาที่เรา www.learning-online.in.th
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