
En-Training สถาบนัพฒันาบุคลากร ครบวงจร (People Development Outsourcing)
ไดพ้ฒันาองคก์ร มาเป็นเวลา 10 กว่าปี โดยทีมงาน ผูบ้ริหาร วิทยากร โคช้ และ ท่ีปรึกษา ท่ี
มีประสบการณ์ ยาวนานกว่า 30 ปี ทั้งมีความชอบ และ รักในการพฒันาบุคลากร และ
องคก์ร

En-Training จึงเป็นองคก์ร ท่ีมีการพฒันาตวัเองไปพร้อมๆกบัการเปล่ียนแปลงของ
ระบบนิเวศ์ (Eco System) ของการพฒันาศกัยภาพมนุษย์ โดยให้ความส าคญักบัการสร้าง
ความพึงพอใจต่อผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งในดา้นการพฒันาบุคคลากร และ องคก์ร มุ่งหวงัให้
องคก์รต่างๆ สามารถสร้างสรรคผ์ลงาน และเติบโตอยา่งต่อเน่ือง ส่งผลท่ีดีและเป็น
ประโยชน์ต่อระบบนิเวศน์
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บริการระบบส่ือที่ใช้ในการพฒันาบุคลากรครบวงจร (LMP)

รับออกแบบ/ส่ือการพฒันาทั้งในรูปแบบ Online และ Offline ตาม Content/Competency เพราะธรรมชาติ
การเรียนรู้ของมนุษยท่ี์ผา่นประสาทสมัผสัทั้ง 6 มีความแตกต่างในแต่ละบุคคล การเรียนแบบ Offline จะ
ช่วยใหผู้เ้รียนสร้างประสบการณ์จริงไดดี้ ส่วนการเรียนผา่นส่ือ Digital เช่น Clip VDO ชุดการเรียนรู้ต่างๆ
จะช่วยใหผู้เ้รียนสามารถกลบัมาทบทวนและคน้ควา้เพ่ิมเติมได้ เพื่อใหก้ารเรียนรู้มีความ “ต่อเน่ือง” และ
สอดคลอ้ง เหมาะสมกบั “เวลา” ของผูเ้รียน

• Learning online Media • Learning Management System

• เลือกเรียนตามความสนใจบน Competency ที่องคก์รตอ้งการได้
• เน้ือหาและรูปแบบการเรียนแบบผูใ้หญ่ Adult Learning
• อ านวยความสะดวกในการเรียนรู้
• เตรียมความรู้ก่อนการเขา้คลาสเพื่อใหมี้เวลาในการฝึกทกัษะใน 

Classroom 
• ส่งเสริมการเรียนรู้อยา่ง ต่อเน่ือง และเป็นระบบ

20% Learning by Other
 In-House Training
 Virtual Classroom
 Peer Coaching

70% Learning by Experience
 Project Assignment
 Daily Operation

10% Learning by Course
 Course Online
 Pre-Post Test
 Tip & Trick

บริการงาน Learning Management Platform แบ่งเป็น 2 รูปแบบ ดังนี้

เพื่อสร้างการเรียนรู้และการต่อยอดความรู้เดิมโดยการวดัผลและติดตามความกา้วหนา้ในการเรียนรู้ได ้



Learning Online / คอร์สอบรมออนไลน์
กลุ่มหลักสูตร

Leader Coach
Sales Softskill

Think ManagementService
Train The Trainer

1. เรียนไดทุ้กที่ ทุกเวลา
2. เรียนไดบ้นทุกอุปกรณ์ ไม่ว่าจะเป็น Notebook, PC, Tablet, Mobile
3. Download เอกสารประกอบการเรียนข้ึนมาไดท้นัที
4. บนัทึกคอร์ส ไวก้ลบัมาเรียนไดทุ้กเม่ือ ทุกเวลาตามที่ตอ้งการ
5. ท  า Pre-post Test เพื่อวดัผลจากการเรียนรู้ไดด้ว้ยตวัเอง
6. ท  าการบา้น หลงัจากจบการเรียนรู้ตามหลกัสูตรไดด้ว้ยตวัเอง
7. รับใบ Certificate เม่ือเรียนจบหลกัสูตร

หลกัสูตร 0.5 Hrs. หลกัสูตร 1.5 Hrs. หลกัสูตร 6 Hrs.

แบบทดสอบออนไลน์ (Assessment Online)

สนใจดู Preview หลักสูตรต่างๆได้ที่
https://www.learning-online.in.th/

แบบทดสอบการประเมินคุณลักษณะของบุคคลด้วยการ
ท างานของสมอง

(Brain Base Working Assessment)

แบบทดสอบ การประเมินคุณลักษณะของบุคคลด้วยคุณค่า
(Value Base Assessment)

https://www.learning-online.in.th/


เคร่ืองมือที่ใช้โปรแกรมผ่าน Zoom

Lock Meeting : ไม่ใหค้นเขา้หอ้ง
Enable Wating room : ตอ้ง Accept
เท่านั้นจึงจะเขา้หอ้งได ้

เปิด/ปิดไมคโ์ครโฟน

เปิด/ปิดกลอ้ง

ตั้งค่าความปลอดภยั
Meeting

ดูรายช่ือผูเ้ขา้หอ้ง / 
Rename
สร้าง Poll (เฉพาะ host)

Chat กบัผูอ้บรมในหอ้ง

แชร์ Slide / หนา้จอ

บนัทึก VDO Meeting

สร้างกลุ่มย่อย

เคร่ืองมือที่ใช้โปรแกรมผ่าน Microsoft Team

เปิด/ปิด กลอ้ง

เปิด/ปิด ไมโครโฟน

Share Content : แชร์ Slide / 
แชร์ไฟล ์/ แชร์หนา้จอ

ตั้งค่า Meeting

Participant : ดูรายช่ือคนในหอ้ง

ยกมือ (ใชเ้ม่ือตอ้งการถาม)

Chat : ดูแชท

ออกจากหอ้ง



กระบวนการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆของสถาบันเอ็นเทรนน่ิง

เป็นการเรียนรู้ผ่านคลิปวีดีโอสั้ นๆ 3-5 นาทีหลายๆคลิป  เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกบั Competency หน่ึงๆ โดยสามารถท าเป็น
หลกัสูตรความยาว 30-40 นาที ช่วยให้ผูเ้รียนสร้างการเรียนรู้ดว้ยตนเอง Self Learning ให้แนวทางอย่างรวดเร็ว ( quick 
solution)  ผูเ้รียนสามารถเรียนไดทุ้กที่ทุกเวลา (anytime anywhere learning) เหมาะกบัการเรียนในหัวขอ้ที่เป็น Competency 
เร่ืองใดเร่ืองหน่ึง

เป็นการน า Micro Learning หลายๆชุด ที่มีความเช่ือมโยงกนั เป็นการสร้างการเรียนรู้ดว้ยตนเองโดยมีลกัษณะของการเรียนรู้
เชิงปฏิบติัในคลาสอาจจะเป็นคลาสรูมจริงหรือ virtual classroom เม่ือน าทั้ง 2 กระบวนการเรียนรู้มาผสมผสานกันเรียกการ
เรียนรู้ลกัษณะน้ีว่า Online Merge Offline (OMO) สามารถสร้าง my set หรือพฤติกรรมใหม่ให้กบัผูเ้รียนได ้เพราะมีการฝึก
ปฏิบติัอีกคร้ังยงัสามารถใหผู้เ้รียนมีการบา้นเพื่อทบทวนและฝึกปฏิบติัจริงดว้ยตวัเอง

เป็นการน า Mini Learning หลายๆชุดมาสร้างความเช่ือมโยงกนัท าให้เกิดการเรียนรู้พฒันา และต่อยอด จนผูเ้รียนสร้างการ
เปลี่ยนแปลงแบบเปลี่ยนรูปโฉม (Transform) น ามาใชผ้สมกบัการติดตามผลอยากมีรูปแบบดว้ย 70:20:10 Learning model
โดยการใหผู้เ้รียนสร้าง Project และน าเสนอ เพื่อน ามาใชใ้นเชิงธุรกิจจริง

การเรียนรู้แบบบูรณาการ อาจเป็นการน าชุดของ Micro learning หลายๆชุด มาสร้างการเรียนรู้เพื่อตอบโจทยห์รือเป้าหมายที่
เฉพาะเจาะจง เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงในระดบัองค์กร เช่น การสร้าง  Learning Organization หรือการ Implement กลยุทธ์
ใหม่ขององคก์ร

 กลุ่มสินคา้อุตสาหกรรม
 กลุ่มเทคโนโลยี
 กลุ่มบริการ
 กลุ่มสินคา้อุปโภคบริโภค
 กลุ่มทรัพยากร
 กลุ่มโรงพยาบาลและสุขภาพ

ความงาม

 ประเภท 1:1 Coach และ Executive Coach 

 กลุ่มส่ิงพิมพแ์ละส่ือ
 กลุ่มก่อสร้าง-

อสังหาริมทรัพย์
 กลุ่มเกษตรและ

อุตสาหกรรมอาหาร
 กลุ่มธุรกิจการเงิน-ประกนั

บางส่วนของ Customer Reference

- บมจ. เบทาโกร
- บจก.ทรูทชั  
- บมจ.พฤกษาเรียลเอสเตท  
- บจก.รีกลัจิวเวลลี่แมนูแฟคเจอร์

- บจก.ธนบุรีประกอบรถยนต ์ 
- บจก.ไฮเออร์อีเลค็ทริค
- บจก. เฟิร์สทรานสปอร์ต


