
En-Training สถาบนัพฒันาบุคลากร ครบวงจร (People Development Outsourcing) ได้
พฒันาองคก์ร มาเป็นเวลา 10 กว่าปี โดยทีมงาน ผูบ้ริหาร วิทยากร โคช้ และ ท่ีปรึกษา ท่ีมี
ประสบการณ์ ยาวนานกว่า 30 ปี ทั้งมีความชอบ และ รักในการพฒันาบุคลากร และองคก์ร

En-Training จึงเป็นองคก์ร ท่ีมีการพฒันาตวัเองไปพร้อมๆกบัการเปล่ียนแปลงของระบบ
นิเวศ์ ( Eco System) ของการพฒันาศกัยภาพมนุษย์ โดยใหค้วามส าคญักบัการสร้างความพึง
พอใจต่อผูม้ีส่วนเก่ียวขอ้งในดา้นการพฒันาบุคคลากร และ องคก์ร มุ่งหวงัใหอ้งคก์รต่างๆ
สามารถสร้างสรรคผ์ลงาน และเติบโตอยา่งต่อเน่ือง ส่งผลท่ีดีและเป็นประโยชน์ต่อระบบ
นิเวศน์
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ผลการด าเนินงาน (Success Stories)

ช่วงเร่ิมต้นธุรกจิ
• เร่ิมตน้ธุรกจิดว้ย 3 หมวด หลกัสูตร 
• สร้าง website ให ้Download เอกสาร ต่างๆ 
• งาน Consult ดา้นการขาย และ พฒันาผูน้  า

พัฒนาหมวดหลกัสูตรและ
กระบวนการสอน

• เพ่ิมเป็น 7 หมวดหลกัสูตร
• พฒันาการติดตามผล
• เร่ิมโครงการ พฒันาวิทยากรแนว T&GC
ของสถาบนั

สร้างการเรียนรู้ให้กบั 
HR และวิทยากร

• กจิกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ ใหก้บัวิทยากร 
และ HRD

• สร้างโปรแกรม People Development แบบ
โครงการ และ การเรียนรู้แบบ Online 

ขยายรูปแบบการพัฒนา

• พฒันา 10 รูปแบบ การพฒันาบุคลากร ทั้งแบบกลุ่ม และ รายบุคคล
• สร้างโปรแกรมการโคช้ ดว้ยรูปแบบเฉพาะ ของ สถาบนั Entraining

สร้างการเรียนรู้แบบ
Online Merge Offline
• พฒันาระบบ Blended Learning และ LMS 
เพ่ือ รองรับสถานการณ์ Social Distance

การด าเนินงาน ใน 3 ประเด็นส าคญั ท่ีทีมงานไดมี้การพฒันา
อย่างต่อเน่ือง ตั้งแต่เร่ิมด าเนินการ ธุรกจิฝึกอบรม และการโค้ช

มาอย่างยาวนาน

สร้างกลุ่มผู้สนใจพัฒนาบุคลากร
- ฐานข้อมูลสมาชิกกว่า 8,000 ราย
- จ านวน ลูกค้าทีไ่ด้จัดอบรม : กว่า 1,300 องค์กร
- คดิเป็นจ านวนวัน อบรม กว่า 4,000 วัน

พัฒนาวทิยากร/โค้ชคุณภาพ

- วิทยากรประจ าสถาบันทีใ่ช้กระบวนการ
เฉพาะ T&GC 
- หมวดหลกัสูตร 7 หมวด
กว่า 500 หลกัสูตร

- เคร่ืองมือการฝึกอบรม และการโค้ช เพ่ือ
พัฒนาต่อยอด
- หลกัสูตร Online กว่า 100 หลกัสูตร

- เว็บไซต์ 4 Zone ส าคญั
- Entraining.net
- Coachatwork.in.th
- Peakpotential.in.th
- Learning-online.in.th

- พัฒนากระบวนการฝึกอบรม และ การโค้ช 
8 รูปแบบ

- กระบวนการติดตามผล

สร้างเคร่ืองมือพัฒนาตัวเองอย่างต่อเน่ือง



แต่ละองคก์รมีคุณลกัษณะ, ธุรกิจ และความจ าเป็นในการพฒันาบุคลากรที่แตกต่างกนั Entraining มีวิทยากร โคช้ และที่ปรึกษา 
พร้อมใหค้  าแนะน าในการจดัโปรแกรมการพฒันาบุคลากรใหส้อดคลอ้งกบัองคก์รตามหลกัวิชาการ การเรียนรู้และบริหารธุรกิจ 
สร้างแผนการพฒันาบุคลากรอยา่งเป็นระบบดว้ยรูปแบบการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย ทั้งในลกัษณะการพฒันาแบบกลุ่มทัว่ไปดว้ย 
Competency หรือเฉพาะกลุ่มดว้ยโปรแกรม

• Consultant Program
• Training Roadmap
• Blended Learning
• Cascade Program
• Specific Group Program

• Course by Tooling Program
• Program by Competency
• People Development by Internal 

Manager Program
• Height Potential Group Development

บริการที่ปรึกษาด้านออกแบบโปรแกรมพฒันาบุคลากร (People Development) ทุกระดับ

กระบวนการจดัท างานที่ปรึกษา ใหค้  าปรึกษา และการดึงศกัยภาพทีมงาน การจดัท าโปรแกรมที่ปรึกษา กเ็ป็นอีกหน่ึงบริการ
ของสถาบนั ที่มีความหลากหลายแนวทางปฏิบตัิ หรือแนวทางการด าเนินงานแบบ ท าเฉพาะลูกคา้แต่ละราย (Tailor Made )

บริการงาน Program Development Consultant แบ่งเป็น 9 รูปแบบ ดังน้ี

Consultant Program

1. การวินิจฉัยและประเมินประเดน็ส าคญัจากผูบ้ริหาร
2. การออกแบบ โปรแกรมงานที่ปรึกษา
3. การน าเสนอใหลู้กคา้พิจารณาอนุมตัิ
4. การด าเนินการตามโปรแกรม
5. การสร้างผลลพัธ์ที่คาดหวงัร่วมกนั
6. การสรุปและส่งมอบงานที่ปรึกษาใหลู้กคา้

ขั้นตอนด าเนินการในฐานะโค้ช & ที่ปรึกษา การวินิจฉัยและประเมินประเด็นส าคญัจากผู้บริหาร
1. การประเมินสถานการณ์ปัจจุบนั (Situation Analysis)
2. การจบัประเดน็ที่มีความส าคญัร่วมกนั (Pain & Gain Point)
3. จุดมุ่งเนน้ที่ตอ้งการไดรั้บการใหค้  าปรึกษา (Key Concern)
4. ผลลพัธ์ที่คาดหวงัหลงัจากจบโปรแกรม (Outcome Expectation)

โปรแกรม Assessment



การบริหารและจัดการพัฒนาในรูปแบบผสม ทั้ ง
Training , Coaching รายหลกัสูตร หรือ โปรแกรม 
เฉพาะกลุ่มตาม Function งาน เช่น กลุ่มหวัหนา้ กลุ่ม
งานขาย การสร้าง Culture องค์กร การรณรงค์ Core 
Value เป็นตน้

Blended Learning ศาสตรก์ารพฒันาคนต่างๆ

ตวัอย่างโปรแกรม

การติดตามผลลพัธ์จากการฝึกอบรมเพื่อใหใ้นการวางแผนในการพฒันา
บุคลากรตามแผน ของ HRD ที่จะน าเสนอใหผู้บ้ริหารสามารถน าไป
ก าหนดเป็นนโยบายในการคดัเลือกกลุ่มบุคลากรที่เป็น Talent ไดต่้อไป
ในอนาคต

การให้บริการ 2 รูปแบบ

“ มืออาชีพ ด้านการวางแผน
โปรแกรม พฒันาบุคคลากร ”

มีบริการ ครบวงจร

- ติดตามโดย ทีมผูช่้วย วิทยากร แบบฟรี โดยท าการสอนแนวคิด และ
กระบวนการติดตามผล ดว้ยรูปแบบของสถาบนั หรือ แบบมีค่าใชจ่้าย
โดยทีมผูช่้วย ท าการโทรศพัท์ สัมภาษณ์ผลลพัธ์ของการเปลี่ยนแปลง
และสรุปรายงาน
- Clinic โดย วิทยากร ด าเนินการ ใหค้  าปรึกษาแนะน าเพิ่มเติม
หลงัจากผูเ้รียนไดน้ าส่ิงท่ีเรียนไปฝีกหดั และ ท าการโคช้ ใน class
หากผูเ้รียน ติดประเดน็ หรือ มีขอ้สอบถาม หรือตอ้งการค าแนะน า
เพิ่มเติมอื่นๆ



สถาบนัพฒันา Zone ความรู้บน website 4 web เพือ่ใหเ้ป็นแหล่งเรียนรู้ของผูท้ี่สนใจ ในการพฒันา
ตนเอง, ส าหรับ HRD หรือผูท้ี่เกี่ยวขอ้งกบัการพฒันาบุคลากรขององคก์ร โดยเกบ็เป็นเอกสารทีส่ามารถน าไปใชไ้ด้
เช่น Slide และ เอกสารประกอบการอบรมVDO Clip สร้างการเรียนรู้ ส่ือการสอนประเภทต่างๆ

เวบ็ไซต์สร้างการเรียนรู้

เคร่ืองมือต่างๆ ส าหรับ การฝึกอบรม และ การโค้ช

Balancing
Coaching Card

Solution
Coaching Card

รูปภาใหแ้ง่คิด Story Telling คู่มือตวัอยา่งบท
สนทนาการโคช้
ในประเภทต่างๆ

การใชค้ าถาม
รูปแบบต่างๆ

ประกอบการโคช้ช่ิง

การใชค้ร่ืองมือ
ประกอบการโคช้ช่ิง

ดว้ยค าส าคญั

www.entraining.net
website หลกัของสถาบนั รวบรวมบริการท่ีเกีย่วขอ้งกบั

การฝึกอบรมในทุกรูปแบบ 

www.coachatwork.in.th
website   ส าหรับหลกัสูตร ท่ีเกีย่วกบัการโคช้โดยเฉพาะ 

www.learning-online.in.th
website ส าหรับทบทวนหลกัสูตรบางหลกัสูตร 

(ใชห้ลกัสูตรท่ีมีการจดัแบบ Public)  

www.peakpotential.in.th
website ส าหรับโครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
ใหก้บัผูส้นใจพฒันาตวัเอง ดว้ยศาสตร์ต่างๆ

www.pakornblog.com
web ของวิทยากร


