
En-Training สถาบนัพฒันาบุคลากร ครบวงจร (People Development Outsourcing) ไดพ้ฒันา
องคก์ร มาเป็นเวลา 10 กวา่ปี โดยทีมงาน ผูบ้ริหาร วิทยากร โคช้ และ ท่ีปรึกษา ท่ีมีประสบการณ์
ยาวนานกว่า 30 ปี ทั้งมีความชอบ และ รักในการพฒันาบุคลากร และองคก์ร

En-Training จึงเป็นองคก์ร ท่ีมีการพฒันาตวัเองไปพร้อมๆกบัการเปล่ียนแปลงของระบบนิเวศ์
( Eco System) ของการพฒันาศกัยภาพมนุษย์ โดยใหค้วามส าคญักบัการสร้างความพึงพอใจต่อผูม้ีส่วน
เก่ียวขอ้งในดา้นการพฒันาบุคคลากร และ องคก์ร มุ่งหวงัใหอ้งคก์รต่างๆ สามารถสร้างสรรคผ์ลงาน
และเติบโตอยา่งต่อเน่ือง ส่งผลท่ีดีและเป็นประโยชน์ต่อระบบนิเวศน์
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บริการพฒันาบุคคลากรตามแผนพฒันาขององค์กร

การส่งมอบ การพฒันาบุคลากรอยา่งมีคุณค่าดว้ย การมุ่งเนน้ ท่ีการท าใหผู้เ้รียนน าส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้ไปใช้
จริงดว้ย Model 70:20:10 โดยการใชศ้าสตร์การพฒันาตวัเองต่างๆ เพ่ือให้ผูเ้รียนมีพ้ืนฐานการพฒันา
ตวัเอง และเรียนรู้ศาสตร์การสอนต่างๆ เพื่อน าไปประยุกต์ใชต้ามจุดประสงค์ แลว้น ามาใชพ้ฒันา
ทีมงานดว้ยการสร้างเคร่ืองมือใน Style ของผูเ้รียนเอง สถาบนัจึงพฒันาและ Provide Service Tools 
ต่างๆ และจัดให้องค์กรได้ใช้งานตามความตอ้งการ ดว้ยงบประมาณท่ีสอดคลอ้งกบันโยบายของ
องคก์ร

บริการงาน Value Competency Solution Provider แบ่งเป็น 4 รูปแบบ 

• Training & Group Coaching
• Group Coaching

• 1:1 Coaching
• Assessment Tools
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แบบกลุ่ม จ านวนน้อย  - จ านวนมาก

Training & Group Coaching 
(T&GC)

การใชเ้น้ือหาสร้างการ
ตระหนกัรู้ดว้ยตวัเอง

Powerful Game Coaching 
(PGC)

การสนุกกบัการเรียนรู้ผา่น
กจิกรรมเกมส์สร้างแนวคดิ

Facilitative Team 
Coaching (FTC)

การเปิดพื้นที่เรียนรู้
ร่วมกนัเป็นทีม

Brain Base Coaching
(BBC)

การใชศ้าสตร์การท างาน
ของสมองเช่ือมโยงเน้ือหา

Think Activity
Group Coaching (TAGC)
การใชบ้ทบาท (หมวก) 
สร้างการเรียนรู้เป็นกลุ่ม

Neuro Linguistic 
Programming

(NLP)
การใชเ้ทคนิค NLP สร้าง
กรอบความคิดใหม่

Strategic Group Coaching & 
Consulting (SGC&C)

การแลกเปล่ียนเรียนรู้เชิง
ปฏิบตัิการพร้อมค าปรึกษา

Brainstorming
Group Coaching (BGC)
การสร้างการเรียนรู้ผา่น
การระดมสมองสร้าง

ไอเดียใหม่ๆ

One on One Executive Coaching 
(1:1 EC)

การโคช้ผูบ้ริหารระดบัสูงให้เกดิ
การตระหนกัรู้ดว้ยตวัเอง

Coaching & Consulting 
(C&C)

การให้ค  าปรึกษาในฐานะโคช้

แบบรายบุคคล

รูปแบบการสอนและการโค้ชที่เป็นเอกลกัษณ์ ของ Entraining

“ ผูเ้รียนสร้างการเปล่ียนแปลง น าส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้ไปปรับใช ้ใน Style
ของตวัเอง และ ลงมือปฏิบติัจนเกิดผลลพัธ์ ”

สถาบนัจึงไดอ้อกแบบกระบวนการโดยให้ความส าคญัท่ีการรับรู้จากผูเ้รียนท่ีครอบคลุมรูปแบบการ
เรียนรู้ผา่นประสาทสมัผสัส าคญั คือ การพูด การฟัง ,คิดและสมัผสัให้ ฝึกฝนดว้ยการ คิด-เขียน-พูด ผา่น
กิจกรรมเด่ียว-กลุ่ม และมีการพฒันา และปรับปรุงกระบวนการพฒันาบุคคลากรท่ีสามารถรองรับไดท้ั้ง 
รายบุคคล เป็น กลุ่มเลก็ และ กลุ่มใหญ่  ใน 10 รูปแบบ ดงัน้ี

แบบทดสอบออนไลน์

กรณีศึกษา Workbook

ตวัอย่างการใช้ค าถาม

Bound Game

Card
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การติดตามผลลพัธ์จากการฝึกอบรมเพื่อให้ในการวางแผนในการ
พฒันาบุคลากรตามแผน ของ HRD ท่ีจะน าเสนอให้ผูบ้ริหารสามารถ
น าไปก าหนดเป็นนโยบายในการคดัเลือกกลุ่มบุคลากรท่ีเป็น Talent 
ไดต่้อไปในอนาคต

“ มืออาชีพ ด้านการวางแผน
โปรแกรม พฒันาบุคคลากร ”

มีบริการ ครบวงจร

บริการติดตามผล การฝึกอบรม

การให้บริการ 2 รูปแบบ

 ติดตามโดย ทีมผูช่้วย วิทยากร แบบฟรี โดยท าการสอนแนวคิด และ
กระบวนการติดตามผล ดว้ยรูปแบบของสถาบนั หรือ แบบมีค่าใชจ่้าย
โดยทีมผูช่้วย ท าการโทรศพัท์ สมัภาษณ์ผลลพัธข์องการเปล่ียนแปลง
และสรุปรายงาน

 Clinic โดย วิทยากร ด าเนินการ ใหค้  าปรึกษาแนะน าเพ่ิมเติม หลงัจาก
ผูเ้รียนไดน้ าส่ิงท่ีเรียนไปฝีกหดั และ ท าการโคช้ ใน class หากผูเ้รียน
ติดประเด็น หรือ มีขอ้สอบถาม หรือตอ้งการค าแนะน าเพ่ิมเติมอ่ืนๆ
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 กลุ่มสินคา้อุตสาหกรรม
 กลุ่มเทคโนโลยี
 กลุ่มบริการ
 กลุ่มสินคา้อุปโภคบริโภค
 กลุ่มทรัพยากร
 กลุ่มโรงพยาบาลและ

สุขภาพความงาม

 ประเภท 1:1 Coach และ Executive Coach 

- บมจ. เบทาโกร
- บจก.ทรูทชั  
- บมจ.พฤกษาเรียลเอสเตท  
- บจก.รีกลัจิวเวลลี่แมนูแฟคเจอร์  
- บจก.ธนบุรีประกอบรถยนต ์ 
- บจก.ไฮเออร์อีเลค็ทริค
- บจก. เฟิร์สทรานสปอร์ต

 กลุ่มส่ิงพิมพแ์ละส่ือ
 กลุ่มก่อสร้าง-

อสังหาริมทรัพย์
 กลุ่มเกษตรและ

อุตสาหกรรมอาหาร
 กลุ่มธุรกิจการเงิน-ประกนั

บางส่วนของ Customer Reference

สถาบนัพฒันา Zone ความรู้บน website 4 web เพื่อใหเ้ป็นแหล่งเรียนรู้ของผูท่ี้สนใจ ในการพฒันา
ตนเอง, ส าหรับ HRD หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัการพฒันาบุคลากรขององคก์ร โดยเก็บเป็นเอกสารท่ี
สามารถน าไปใชไ้ด้ เช่น Slide และ เอกสารประกอบการอบรม VDO Clip สร้างการเรียนรู้ ส่ือการสอน
ประเภทต่างๆ

เวบ็ไซต์สร้างการเรียนรู้

www.entraining.net
website หลกัของสถาบนั รวบรวมบรกิารท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการฝึกอบรมในทกุรูปแบบ 

www.coachatwork.in.th
website   ส าหรบัหลกัสตูร ท่ี
เก่ียวกบัการโคช้โดยเฉพาะ 

www.learning-online.in.th
website ส าหรบัทบทวนหลกัสตูรบางหลกัสตูร
(ใชห้ลกัสตูรท่ีมีการจดัแบบ Public)  

www.pakornblog.com
web ของวทิยากร

www.peakpotential.in.th
website ส าหรบัโครงการแลกเปล่ียนเรียนรู ้ใหก้บั
ผูส้นใจพฒันาตวัเอง ดว้ยศาสตรต์่างๆ


