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Course outline
หลักสู ตร Train The Trainer
(คุณ คือ วิทยากรคุณภาพ ... เชื่ อไหม ? (To Be The Good Trainer … By Coaching))
(หลักสู ตร 2 วัน)
โดย

นาย ปกรณ์ วงศ์ รัตนพิบูลย์
Executive Coach
Leadership and Strategic Development Consultant

วิทยากรทีด่ ี







สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตผู้คนผ่ านการนาเสนอที่ยอดเยีย่ ม
สร้ างบรรยากาศการเรี ยนรู้ ได้ เหมาะสมกับผู้ฟังเป็ นอย่ างดี
มีพลังแห่ งความกระตือรื อร้ น ที่เกิดจากแรงกระตุ้นจากภายใน
จับประเด็นความต้ องการของผู้ฟังและทาให้ ได้ ตามนั้น
ทุ่มเทความสาคัญไปที่ผ้ เู รี ยนรู้ มากกว่ าเทคนิคที่ใช้ ในการสอน
เชื่ อมัน่ ในตัวเองและสนุกกับการฝึ กอบรม

“ผู้ทใี่ ห้ ด้วยความบริสุทธิ์ใจ ย่ อมจะได้ รับกลับคืนไปมากกว่ าทีใ่ ห้ เสมอ”

หลักการ และ แนวความคิด
 ปั จจุบน
ั องค์กรโดยส่ วนใหญ่ต้ งั ใจที่จะพัฒนา บุคลากรภายในของตัวเองให้เป็ นวิทยากรที่มีคุณภาพ

สามารถที่จะถ่ายทอดความรู ้ ความสามารถ และการทาให้ผอู ้ ื่นพัฒนาตัวเอง เพื่อให้สามารถที่จะ
ดาเนินการฝึ กอบรมได้อย่างทัว่ ถึง และเกิดความต่อเนื่ องได้ดีกว่า การจ้างวิทยากรภายนอกเพียงอย่างเดียว
 การเป็ นวิทยากรที่ดีน้ น
ั นับว่าเป็ นเรื่ องที่หลายองค์กรยังกังวลอยูว่ า่ ผูจ้ ดั การขององค์กรนั้น สามารถเป็ น

วิทยากรที่ดีได้หรื อไม่ เนื่องจากความรู ้ความสามารถและความเข้าใจในเนื้อหาของงานนั้นมีอยูม่ าก แต่
การจะถ่ายทอดให้ผอู ้ ื่นเข้าใจนั้นกลับเป็ นเรื่ องที่ไม่มนั่ ใจ กลัวคนทาจะไม่ยอมรับ กลัวว่าจะพูดไม่ดี ก็เลย
ไม่อยากเป็ นวิทยากร
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 วิทยากรฝึ กหัดส่ วนมาก คาดหวังความสมบูรณ์แบบ เลยค้นหาเทคนิ คต่างๆมากมาย เพื่อทาให้ตวั เองเป็ น

วิทยากรที่เก่ง ให้ได้ จนลืมความเป็ นตัวของตัวเอง ลืม STYLE ที่ตวั เองถนัด ลืมให้ความสาคัญกับผูฟ้ ัง
ทาให้บอกกับตัวเองว่า ยังเป็ นวิทยากรที่ไม่เก่งซักที ก็เลยไม่ยอมเป็ นวิทยากร แต่จริ งๆหารู ้ไม่วา่ หาก
เปลี่ยนความคิด โดยการพัฒนาตัวเองให้เป็ นวิทยากรในแบบฉบับของตัวเอง ก็จะทาให้กล้าลงมือทามาก
ขึ้น สุ ดท้ายก็จะกลายเป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญได้เอง
 การเป็ นวิทยากรนั้นต้องเริ่ มจากการ อยากเป็ น แล้วเตรี ยมตัวเพื่อนาไปสู่ การลงมือทา(ฝึ กฝน) ไม่ใช่การ

กลัวความล้มเหลวและไม่มนั่ ใจในตัวเอง ดังนั้นจึงต้องเรี ยนรู ้กระบวนการ การเป็ นวิทยากรด้วย STYLE
ของตัวเอง โดยการสร้างความเชื่อมัน่ ในตัวเองและมีทศั นคติเชิงบวกต่อการเป็ นวิทยากร คุณก็จะพัฒนา
ตัวเองให้เป็ นวิทยากรที่ดีได้ในอนาคต

วัตถุประสงค์


เพื่อทาให้ผเู ้ รี ยนรู ้เข้าใจแก่นแท้ของการเป็ นวิทยากรใน STYLE ของตัวเอง และเป็ นรู ปแบบที่ตวั เองคิด
ว่าเหมาะสมที่สุด



เพื่อทาให้ผเู ้ รี ยนรู ้ได้เข้าใจ การเรี ยนรู ้แบบผูใ้ หญ่ (Adult Learning) โดยมุ่งให้ความสาคัญที่ Know Who
! รู ้วา่ เข้าฝึ กอบรม คือ ใคร ? ต้องการอะไร ? มากกว่ามุ่งเน้นที่ How To ! คือ ทาอย่างไร



เพื่อกระตุน้ ให้ผเู ้ รี ยนรู ้ เอาชนะอุปสรรคต่างๆที่สกัดกั้นศักยภาพของตัวเองได้ ด้วยการสร้างแนวทางใน
การเป็ นวิทยากรของตัวเองขึ้นมาด้วยตัวเอง



เพื่อทาให้ผเู ้ รี ยนรู ้สร้างเสริ มทัศนคติเชิงบวกในการเป็ นวิทยากร และมีความเชื่อมัน่ ในตัวเองเพิ่มมากขึ้น

ประโยชน์ ที่ได้ รับจากหลักสู ตร
 กล้าเป็ นวิทยากรในเรื่ องที่ตวั เองรู ้จริ ง และเป็ น Style ของตัวเอง
 สามารถจัดทาหลักสู ตรที่ตอ้ งการ นาไปฝึ กอบรมได้ทนั ที
 กาหนดแนวทางในการเตรี ยมตัว และการฝึ กอบรมของตัวเองได้
 สร้างความเชื่อมัน่ ในตัวเอง โดยก้าวข้ามอุปสรรคต่างๆได้
 มีแนวทางในการพัฒนาตัวเอง เพื่อเป็ นวิทยากรที่ดีในอนาคต

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

0 - 2732 - 2345 , 0 - 2374 - 8638

Page 3 of 15

OL_TTT-PK-6106007-To Be The Good Trainer … By Coaching (2D)

เนื้อหาของหลักสู ตร (Course Outline)
 Day 1 : หลักสาคัญของเนื้อหาหลักสู ตร
o

o

o

o

สารวจแนวความคิดเกี่ยวกับการเป็ นวิทยากร
 คุณอยากเป็ นวิทยากรหรื อไม่?
 ธรรมชาติการเรี ยนรู ้ของผูฟ
้ ัง
 การเรี ยนรู ้ของผูใ้ หญ่ (Adult
Learning)
 หลุมพรางสกัดกั้นศักยภาพของ
วิทยากร
สารวจแนวความคิดเกี่ยวกับการเป็ นวิทยากร
 การให้ความสาคัญผูฟ
้ ัง
 การรับฟั งอย่างตั้งใจ
 การจูงใจให้ผฟ
ู ้ ังสนใจ
 การกระตุน
้ ให้ผฟู ้ ังนาไปปฏิบตั ิ
การเตรี ยมตัวในฐานะวิทยากร
 จุดประสงค์ของการฝึ กอบรม
 การเตรี ยมข้อมูลสาหรับหลักสู ตร
 ขั้นตอนการฝึ กอบรม
 ประเด็นสาคัญของการบริ หาร Class
การดาเนินการจัดทาหลักสู ตรพอสังเขป
 กาหนดชื่ อหลักสู ตร
 เนื้ อหาโดยรวมของหลักสู ตร
 รู ปแบบการนาเสนอ
 คัดเลือกสื่ อการสอน
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 Day 2 : การฝึ กทักษะและทดสอบการสอน
o
o

o

o

o

การแสดงบทบาทสมมติ (Role Playing)
เทคนิคและกิจกรรมของการสอน
 Ice Breaking (การละลายพฤติกรรม)
 กิจกรรม Workshop
 Story Telling (เรื่ องเล่าน่าสนใจ)
 Case Study (กรณี ศึกษาเพื่อการ
วิเคราะห์)
 Role Play (การแสดงบทบาทสมมติ)
สร้างความเชื่อมัน่ ด้วยตัวเอง
 ก้าวข้ามอุปสรรคสาคัญต่างๆ
 เปลี่ยนวิธีคิด..พลิกชี วต
ิ คุณ
 การพัฒนาตัวเองด้วยทัศนคติเชิ งบวก
 กล้าฝัน...และไปให้ถึง
บทเรี ยนและประสบการณ์จากการเป็ นวิทยากร
 แนวทางการฝึ กอบรมที่เลือกใช้
 การปฏิบต
ั ิตวั ในฐานะวิทยากร
 การให้พลังผูอ
้ ื่นเพื่อให้เขาพัฒนาตัวเอง
 รู ปแบบการฝึ กอบรมโดยกรอบงานการ
โค้ชชิ่ง
การบ้าน: หลักสู ตรและเทคนิคการบริ หาร Class
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กรอบความคิดหลักสู ตร (Course Framework)
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แนวทางในการพัฒนาตามโปรแกรม


การฝึ กอบรมทาให้ผเู ้ ข้าอบรมเรี ยนรู ้ดว้ ยตัวเอง ตามแนวทางการเรี ยนรู ้แบบผูใ้ หญ่ (Adult Learning) ซึ่งผูเ้ ข้า
อบรมจะนาสิ่ 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 งของ
ผูอ้ ื่น อีกทั้งการทา Work shop เพื่อให้สามารถนาไปฝึ กฝนอย่างต่อเนื่ อง หลังจากการฝึ กอบรมเสร็ จสิ้ นแล้ว
ทาให้เกิดความสนุกสนานและอยากเรี ยนรู ้มากขึ้น

กลุ่มผู้เข้ าอบรม





HRD, ผูจ้ ดั การแผนก, ผูจ้ ดั การที่ตอ้ งการถ่ายทอดความรู ้ ความสามารถ ในรู ปแบบการเป็ นวิทยากร
เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมภายในองค์กร ผูท้ ี่รับผิดชอบในการทาหน้าที่การฝึ กอบรมภายในองค์กร
ผูเ้ ชี่ยวชาญสายงานต่างๆที่ตอ้ งการเป็ นวิทยากรภายใน
วิทยากรที่ตอ้ งการพัฒนาตัวเองในรู ปแบบใหม่ๆ, ผูท้ ี่สนใจในการเป็ นวิทยากร
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ตัวอย่ าง Work Shop / กรณีศึกษา

 ตัวอย่างWork Shop หัวข้อ “ การชื่ นชมตัวเอง ”
 วิธีปฏิบัติ
 ลองชมตัวเองให้เพื่อนๆฟังในด้านต่างๆเหล่านี้
- จุดเด่น , - ความสามารถพิเศษ, - สิ่ งที่ภูมิใจ
 ผลทีไ่ ด้ รับจาก Work Shop หัวข้อ “ การชื่ นชมตัวเอง ”
: การชมตัวเองจะทาให้เกิดความมัน่ ใจในตัวเองเพิม่ ขึ้น คนส่ วนใหญ่ให้นิยาม การรัก ตัวเองการชม
ตัวเองแบบผิดๆ เช่น เดี๋ยวจะหลงตัวเอง , ทาให้เห็นแก่ตวั เป็ นต้น ซึ่ งการชมตัวเองแบบสร้างสรรค์น้ นั จะทา
ให้เรามีเป้ าหมายในตัวเองเพิ่มขึ้นเพราะเราเห็นคุณค่าของตัวเองแล้ว
 การนาไปฝึ กฝนต่ อไป
: ลองฝึ กชมตัวเองต่อหน้ากระจกบ่อยๆ เพื่อให้กาลังใจตัวเองในการเอาชนะอุปสรรคต่างๆ ที่กาลังเจอ
หรื อแก้อาการท้อถอยได้ ยิง่ ชมตัวเองมากหรื อบ่อยแค่ไหนจะทาให้เรามีพลัง ในการทางานมากขึ้นเท่านั้น
 สาเหตุที่ทาให้ เราเปลีย่ นตัวเองได้
: ทุกคนต้องการ คาชม แต่ส่วนใหญ่จะรอจากผูอ้ ื่นเมื่อไม่ค่อยได้ก็จะรู ้สึกท้อถอยหรื อหมดแรงในการ
ทางาน แต่ถา้ เราชมตัวเองได้ เราก็จะรู ้สึกดี เพราะความรู ้สึกของเราไม่รู้หรอกว่าใครชมขอให้เป็ น คาชม ก็พอ
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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



กาหนดเป้าหมายที่จะเปลี่ยนแปลงของตัวเอง
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

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
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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

โดยสรุปแนวทางการพัฒนาตัวเองอย่ างต่ อเนื่องสามารถทาได้ โดย
1. ตัวผู้เข้ าอบรม พัฒนาตนเอง โดยใช้







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. 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, โค้ชเพิ่มเติมทางโทรศัพท์
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
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จุดเด่ นสถาบัน
มีหลักสู ตรมากกว่า 200 หลักสู ตรให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า

บทความเกี่ยวกับการพัฒนาตนเอง จากทีมวิทยากรผูเ้ ชี่ยวชาญการฝึ กอบรมด้วยกระบวนการ
Training & Group Coaching หลากหลายหมวดให้เลือกได้ตามความสนใจ
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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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