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Course outline
หลักสู ตร Train The Trainer
(จับมือเขียนหลักสู ตร จับไมค์ ให้ เทคนิคการสอน (Effective Train The Trainer in Practice))
(หลักสู ตร 2 วัน)
โดย

นาย ปกรณ์ วงศ์ รัตนพิบูลย์
Executive Coach
Leadership and Strategic Development Consultant

หลักการและแนวความคิดของโปรแกรม
 หัวใจสาคัญของการเป็ น “วิทยากรภายในองค์ กร (Internal Trainer)” คือ ความสามารถในการนาความรู ้
ความสามารถ ศักยภาพ และประสบการณ์ที่มีอยูม่ าออกแบบหลักสู ตรและโปรแกรมการฝึ กอบรมใน
สไตล์ของตัวเองได้ มีความสุ ขในการถ่ายทอดความรู ้ สร้างแนวความคิดดีๆ และดึงศักยภาพของบุคลากร
ให้เติบโตทดแทนตาแหน่งต่างๆ ในองค์กรได้ทนั ที่ตอ้ งการ
 องค์ประกอบที่สาคัญในการพัฒนาวิทยากรภายในองค์กร มีดงั นี้....
การเตรี ยมความพร้อมและสร้างกรอบความคิดการเป็ นวิทยากรที่ดี
การจัดทาหลักสู ตรและโปรแกรมการฝึ กอบรมที่เป็ นสไตล์ของตัวเอง
เทคนิคการจัดทาสไลด์ให้สอดคล้องกับเนื้ อหาและกระบวนการสอน
การเลือกรู ปแบบการฝึ กอบรมในสไตล์ตวั เองได้อย่างมัน่ ใจ
การสร้างเทคนิ คการสอนในรู ปแบบต่างๆ ของตัวเอง
การสร้างกิจกรรมการเรี ยนรู ้ต่างๆ ประกอบการฝึ กอบรมของตัวเอง
 วิทยากรเปรี ยบเสมือน “กุ๊กปรุ งอาหารรสเลิศ” ให้ตรงความต้องการของผูเ้ รี ยน
เนื้อหาหลักสู ตรดูดีและโดนใจ
สไลด์ครบถ้วน ตอบโจทย์ และน่าสนใจ
เทคนิคการสอนเข้าถึงผูเ้ รี ยน
รู ปแบบการฝึ กอบรมสอดคล้องกับความต้องการ
 การเรี ยนรู ้ผา่ นการฝึ กปฏิบตั ิจริ ง (In Practice) ด้วยตัวเอง ทาให้สามารถประยุกต์ไปใช้ดาเนินการ
ฝึ กอบรมด้วยตัวเองได้ทนั ที โดยการสร้างหลักสู ตรที่นาความรู ้ฝังลึก (Tacit Knowledge) ของตัวเอง
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ออกมาจัดทาเป็ นหลักสู ตรผ่านแบบฟอร์ ม Workbook ตลอดโปรแกรม ทาให้การเขียนหลักสู ตรง่ายและ
ได้หลักสู ตรทันทีหลังการฝึ กอบรม
 การได้ฝึกฝนบนการแสดงบทบาทสมมติ (Role Playing) ทาให้ได้เรี ยนรู ้เทคนิคทักษะและจังหวะการ
สอนของตัวเองได้อย่างชัดเจน เกิดความมัน่ ใจในการนาไปปรับใช้ให้เกิดความสมบูรณ์มากยิง่ ขึ้น เมื่อ
นาไปหมัน่ ฝึ กฝนตามกระบวนการที่ได้เรี ยนรู ้ ก็จะทาให้สามารถเป็ นวิทยากรภายในองค์กรได้อย่างมัน่ ใจ

วัตถุประสงค์ของโปรแกรม


เพื่อทาให้ผเู ้ รี ยนสามารถสร้างหลักสู ตรและมีกระบวนการสอนของตัวเอง ในฐานะวิทยากรภายในองค์กร
(Internal Trainer) ได้ทนั ที



เพื่อทาให้ผเู ้ รี ยนมีแนวทางในการเขียนหลักสู ตรต่างๆ ได้อย่างง่ายดายด้วย Workbook ที่สามารถ
ประยุกต์ใช้ในการเขียนหลักสู ตรอื่นๆ ต่อไปได้



เพื่อทาให้ผเู ้ รี ยนได้เทคนิคการสอนในสไตล์ของตัวเอง ผ่านการฝึ กฝนและปฏิบตั ิจริ งบนหลักสู ตรของ
ตัวเอง



เพื่อทาให้ผเู ้ รี ยนสามารถออกแบบกิจกรรมต่างๆ ที่เป็ นองค์ประกอบในการฝึ กอบรมของตัวเองได้



เพื่อทาให้ผเู ้ รี ยนเกิดความมัน่ ใจในการเป็ นวิทยากรภายในองค์กร (Internal Trainer) ได้

รายละเอียดเนื้อหาของโปรแกรม
Day I : การเขียนหลักสู ตรของตัวเองให้ โดนใจ
 การเตรี ยมตัวเองให้พร้อมก่อนจัดทาหลักสู ตร


การสร้างกรอบความคิดการเป็ นวิทยากร (Growth Mindset)



การโค้ชศักยภาพและคุณค่าในตัวเอง (Unleash The Power Within)



การใช้คาถามเตรี ยมตัวสาหรับเขียนหลักสู ตร (Powerful Question)



กาหนดแนวทางการสอนในสไตล์ตวั เอง



Workshop : ดาเนินการสารวจตัวเองอย่างละเอียดตามแบบฟอร์ ม

 เทคนิคการเขียนหลักสู ตรให้โดนใจ สไตล์ตวั เอง


ครบเครื่ องเรื่ องศาสตร์ &ศิลป์ การเป็ นวิทยากร



การเรี ยนรู ้ “คุณลักษณะของหลักสู ตร” ประเภทต่างๆ



หมวดของเนื้ อหาที่สามารถมีในหลักสู ตร



แหล่งความรู ้สาคัญที่สามารถนามาสร้างเป็ นวัตถุดิบ
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กรณีศึกษา : ตัวอย่างการเขียนหลักสู ตรแนว T&GC

 เทคนิคการจัดทาสไลด์ให้สอดคล้องกับกระบวนการสอน


กระบวนการสอนแบบต่างๆ



สไลด์ (Slide) ประเภทต่างๆ



แนวทางการเขียนบทพูด (Script) แต่ละสไลด์



สไลด์เครื่ องมือ (กิจกรรม) ที่ใช้ประกอบการฝึ กอบรม



Workshop : การเขียน Script กับสไลด์ของตัวเอง (แบบฟอร์ ม)

 กาหนดเนื้ อหาของรู ปแบบการฝึ กอบรมในสไตล์ตวั เอง


การบรรยายความรู ้และการฝึ กปฏิบตั ิ (Workshop)



การให้หลักการ, ความรู ้แล้วชวนคิด (Training & Coaching)



การใช้กิจกรรมเกมสร้างความสนุกและเรี ยนรู ้ (Activity Base Learning)



การจับกลุ่มวงสนทนาเรี ยนรู ้และเปิ ดใจกัน



การโค้ชกลุ่มสร้างแนวความคิดใหม่ๆ



Workshop : กาหนดเนื้ อหาและรู ปแบบการฝึ กอบรมของตัวเอง

Day II : เทคนิคการสอนและการโค้ ชตามกระบวนการ
 การเรี ยนรู ้และเข้าใจโลกของการสอนและการโค้ช


คาสาคัญ (Key Words) ที่เกี่ยวข้อง



ความเหมือนและความแตกต่างของการสอนแต่ละประเภท



หลักการที่สาคัญในการพัฒนาตัวเองให้เป็ นวิทยากร



หลักการที่สาคัญในการพัฒนาตัวเองให้เป็ นโค้ ช



จุดประสงค์ของการกาหนดข้อตกลงร่ วม (Ground Rule)



Workshop : กาหนดแนวทางการเป็ นวิทยากร & โค้ชสไตล์ตวั เอง

 การสร้างเทคนิ คการสอนในรู ปแบบต่างๆ


เทคนิคการบรรยายเนื้อหา ให้น่าสนใจ



เทคนิคการใช้คาสาคัญ สร้างแนวความคิด



เทคนิคการใช้อปุ กรณ์ ส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ร่วมกัน



เทคนิคการใช้เรื่ องเล่า ให้ผูเ้ รี ยนเชื่อมโยงเนื้ อหา
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เทคนิคการใช้Flipchart ให้เห็นหลักการที่สาคัญ



เทคนิคการใช้คาถาม ประกอบการสอนในจังหวะต่างๆ



Role Playing : ดาเนิ นการสอนด้วยเทคนิคต่างๆ

 การสร้างกิจกรรมการเรียนรู้ ต่างๆ ประกอบการฝึ กอบรม


การใช้กจิ กรรมเชิงปฏิบัติ (Workshop) ให้ผเู ้ รี ยนสรุ ป



การใช้กรณีศึกษา (Case Study) เป็ นสถานการณ์เสมือนจริ ง



การแสดงบทบาทสมมติ (Role Playing) สร้างการเรี ยนรู ้จริ ง



การใช้การ์ ดการโค้ ช (Coaching Card) สร้างการตระหนักรู ้



การใช้กจิ กรรมเกม (Game) สร้างความสนุกสนานและเรี ยนรู ้



Role Playing : ดาเนิ นการใช้กิจกรรมการเรี ยนรู ้ดว้ ยตัวเอง

 การสร้างหลักสู ตร/โปรแกรมการสอนที่เป็ นมาตรฐานของตัวเอง


หัวข้อสาคัญที่ควรมีในหลักสู ตรมาตรฐาน



หลักการเชื่อมโยงสมรรถนะ (Competency) กับเนื้ อหาในหลักสู ตร



ประเภทของหลักสู ตรที่สามารถสร้างเพิ่มขึ้น



หัวใจสาคัญของการออกแบบโปรแกรม

 การบ้ าน : เพื่อการนาไปฝึ กฝนและปฏิบตั ิจริ ง
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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 งของผูอ้ ื่น
อีกทั้งการทา Work shop เพื่อให้สามารถนาไปฝึ กฝนอย่างต่อเนื่อง หลังจากการฝึ กอบรมเสร็ จสิ้ นแล้ว ทาให้
เกิดความสนุกสนานและอยากเรี 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 ใจในตัวเองเพิ่มขึ้น 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



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

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 องที่เขาอยากเปลี่ยนแปลงได้ยาวนานก็
จะทาให้เขาสามารถสร้างอุปนิสัยใหม่ของตัวเองขึ้นมาได้ เมื่อมีความมัน่ ใจในการเปลี่ยนแปลงตัวเองในเรื่ องใด
เรื่ องหนึ่งแล้ว เขาก็จะสามารถสร้างกระบวนการเปลี่ยนแปลงตัวเองในเรื่ องอื่นๆต่อไปได้ดว้ ยตัวเอง อีกทั้งยัง
สามารถนาไปให้ผอู ้ ื่นได้พฒั นาต่อไปได้ดว้ ย
กิจกรรมที่ช่วยให้ผเู ้ ข้าอบรมสามารถพัฒนาตัวเองได้อย่างต่อเนื่อง สามารถเอาชนะสภาพแวดล้อมได้ควร
เป็ นสิ่ งที่ใกล้เคียงกับสิ่ งที่เกิดขึ้นในระหว่างการฝึ กอบรม ทาให้เขานึกถึงบรรยากาศในการฝึ กอบรมและเขาเลือก
เรื่ องที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเอง เพื่อพัฒนาตัวเองให้ดีข้ ึน
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กิจกรรมทีส่ ามารถดาเนินการได้ มดี ังนี้
การบ้านสาหรับการนาไปฝึ กฝนหลังการอบรม
2. เอกสารอ้างอิงสาหรับนาไปประกอบการฝึ กฝน
3. เว็บไซด์ดา้ นการพัฒนาตัวเอง เพื่อศึกษาเรื่ องต่างๆเพิ่มเติมที่ pakornblog.com
4. จดหมาย Reminder จากอาจารย์ปกรณ์แวะมาทักทาย
5. สมัคร Mailing List รับข่าวสารด้านการพัฒนา
6. การติดตามผล (Follow up) โดยทีม HRD ขององค์กร
7. การติดตามผล (Follow up) โดยทีม วิทยากรผูช
้ ่วย (มีค่าใช้จ่าย)
8. การสร้างโครงการร่ วมกันในองค์กรโดย HRD
9. การดาเนิ นการ Clinic โดยอาจารย์ปกรณ์ (มีค่าใช้จ่าย)
ผลลัพธ์จากการฝึ กอบรม ทุกคนจะมีประเด็นสาคัญของตัวเองที่จะนาไปพัฒนา แต่จะหยุดการพัฒนา
กลางคันเพราะไม่สามารถเอาชนะสภาพแวดล้อมได้ ดังนั้นกิจกรรมเหล่านี้จะช่วยให้เขาสามารถพัฒนาตัวเอง
ต่อไปได้ดว้ ยตัวของเขาเอง
1.

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 ้ ข้าอบรมบอกว่าต้องการไปพัฒนา)
และ อาจารย์ มาให้คาแนะนา
กรณี การติดตามผลแบบมีค่าใช้จ่าย หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุ ณาติดต่อทีมงานเพื่อขอรายละเอียด
รู ปแบบและการดาเนินการเพื่อนาเสนอเพิม่ เติม
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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.learningonline.in.th
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