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แนวความคดิ ดา้น ”การพฒันาตวัเอง (Self Development)” ของพนกังาน เป็นส่ิงท่ี ผูบ้ริหาร และ ทีมงานวิทยากรระลึก และยดึถอืมา
ตลอดเวลาที่ไดท้  างาน และผ่านประสบการณ์ต่าง ๆ ในฐานะมืออาชีพ ปัจจุบนั บริษทั เอน็มาร์กโซลูชัน่ จ  ากดั ( En-Training ) ไดก้่อตั้ง
ข้ึนมาเป็นเวลากว่า 20 ปี โดยเร่ิมตน้จาก ธุรกิจพฒันา Website และ E-Commerce และ ปรับเปลี่ยน เขา้สู่ ธุรกิจการพฒันาบุคคลกร
จนถึงปัจจุบนั เพื่อหวงัว่าในอนาคตจะกลายเป็นบริษทัท่ีทรงคุณค่า ดา้นความรู้หลากหลายสาขาวิชา ดา้นการพฒันาตนเอง เป็นประโยชน์
ต่อบุคคลทัว่ไป ในการด าเนินชีวิตผ่านการท างาน ซ่ึงตอ้งแข่งขนักบักระแสโลกที่เปลี่ยนแปลงอยา่งรวดเร็ว การพฒันาตวัเองอยู่
ตลอดเวลาของคน จึงเป็นปัจจยัส าคญัที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ทั้งเร่ืองการพฒันาความรู้ในงาน ทกัษะความเชียวชาญเฉพาะดา้น การพฒันา
ตวัเองและการพฒันาทีมงาน เป็นตน้

En-Training ไดน้ าหลกัสูตรต่าง ๆ ที่วิทยากรหลาย ๆ ท่านมีความเช่ียวชาญมารวบรวมไวเ้พื่อใหท้่านที่สนใจในการพฒันาดา้น
ต่าง ๆ ไดพ้ิจารณาเขา้มาอบรม หรือส่งเจา้หนา้ที่ท่ีเกีย่วขอ้งเขา้รับการอบรมดงักล่าว หากมีความตอ้งการเป็นกรณีพิเศษ ที่จะใหท้มีที่
ปรึกษาจดัหลกัสูตรเฉพาะภายในบริษทั ( In-House Training ) กส็ามารถท าได้ ทีมงานวิทยากรมีความตั้งใจ และมุ่งมัน่ท่ีจะน า
ประสบการณ์การท างานของตวัเอง.ในดา้นที่มีความถนัดและเช่ียวชาญ มาถ่ายทอดใหผู้เ้รียนอยา่งเตม็ที่ เพื่อใหท้่านไดรั้บคุณค่าในแต่ละ
หลกัสูตรอยา่งสูงสุด

ABOUT EnTraining (History)

"สถาบันผูเ้ช่ียวชาญด้านการพฒันาทรัพยากรมนุษยเ์ชิงรุกให้กบัองค์กร
ลูกคา้ โดยมุ่งเนน้ใหเ้กดิการเปล่ียนแปลง, การพฒันาตวัเองและการปฏิบัติ
ใชจ้ริงอย่างต่อเน่ือง และสามารถตอบสนองความต้องการและความพึง
พอใจของผูมี้ส่วนเกีย่วขอ้งทุกฝ่ายงานภายในองค์กรลูกค้าอย่างครบถ้วน 
ด้วยบริการด้านการฝึกอบรม, งานท่ีปรึกษา และงานด้านการโค้ชช่ิง
ผูบ้ริหาร (Executive Coach) อย่างมืออาชีพ "

• พฒันาหลกัสูตรใหมี้ความครบถว้นทั้งแนวลึก, แนวกวา้งและแนว
ผสมใหเ้ป็นทางเลือก ของลูกคา้อย่างชดัเจน
• สร้างภาพลกัษณ์การเป็นสถาบนัผูเ้ช่ียวชาญดา้นการพฒันาทรัพยากร
มนุษย์ ในฐานะท่ีปรึกษาใหก้บัHRD และ OD ขององคก์รลูกคา้
• ศูนยร์วมวิทยากรมืออาชีพท่ีมีความเช่ียวชาญเฉพาะดา้นอย่างแทจ้ริง
• พฒันาทีมงานใหมี้ความพร้อมเป็นผูใ้หบ้ริการอย่างมืออาชีพ
• สร้างเครือข่ายขอ้มูล ข่าวสารในการติดต่อสร้างความสมัพนัธ์กบั
ลูกคา้อย่างต่อเน่ืองผ่านทางเวปไซต,์ Mailing List, Face book และ
Internet
• สร้างแหล่งขอ้มูลท่ีเป็นประโยชนใ์นดา้นการพฒันาตวัเองโดยให้
Download น าไปใชไ้ดฟ้รีใหม้ากท่ีสุด
• ด าเนินการจดัท าระบบงาน, เอกสาร, ส่ือการสอน และวิธีการ
ปฏิบติังานอย่างมีมาตรฐานและมีความเป็นมืออาชีพ

คุณค่าหลักขององค์กร (Core Value)

R E A L - A

Result Oriented ใหค้วามส าคญัท่ีผลลพัธ์-เป้าหมาย
ได้ ไม่ว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไร ต้องยึดมั่นกับผลลัพธ์ท่ีตั้งใจไว้
ของตัวเอง พร้อมปรับเปลี่ยนวิธีการเพ่ือให้สามารถ สร้างผลลัพธ์

Execution ลงมือปฏิบติัตามท่ีรับผิดชอบ
เม่ือคิด หรือ มี Idea ท่ีดี หรือ ได้รับปาก หรือ รับโจทย์ ให้ตั้งใจลงมือ
ท าทันที โดยไม่กลัวความผิดพลาด/ล้มเหลว และยินดีรับผิดชอบ เพ่ือ
สร้างการเรียนรู้ในผลลัพธ์นั้น

Agility ท างานอย่างคล่องตวั ว่องไว
มีการท างานอย่างกระตือรือร้น คล่องแคล่วว่องไว พร้อมปรับเปลี่ยน 
ยืดหยุ่น รับ Feed back และปรับเปลี่ยนตัวเอง สร้างความส าเร็จเล็กๆ 
อย่างต่อเน่ือง

Lead Yourself สร้างพลงั และ น าตวัเองได้
พร้อมให้ทุกคนใช้พลังของตัวเองท่ีมีอยู่  พาองค์กรให้รอด/ไปต่อได้  

Adaptability สามารถในการปรับตวัไดใ้นทุกๆเง่ือนไข
ความสามารถในการปรับตัว  ได้อย่างมีคุณภาพ ไม่ว่าสถานการณ์ /
เง่ือนไขต่างๆท่ีเปลี่ยนแปลง หรือ เข้ามาอย่างฉับพลัน

วสัิยทัศน์ (Vision) พนัธกจิ (Mission)

การใหค้วามส าคญัท่ีความตอ้งการของลูกคา้เป็นหลกั
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ผลการด าเนินงาน (Success Stories)

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

มาอย่างยาวนาน

สร้างเพือ่น
- ฐานข้อมูลสมาชิกกว่า 8,000 ราย
- จ านวน ลูกค้าท่ีได้จดัอบรม : กว่า 1,300 องคก์ร
- คิดเป็นจ านวนวัน อบรม กว่า 4,000 วัน

พัฒนาวทิยากร/โค้ชคุณภาพ

- วิทยากรประจ าสถาบันท่ีใช้
กระบวนการเฉพาะ T&GC 
- หมวดหลักสูตร 7 หมวด
กว่า 500 หลักสูตร

- เคร่ืองมือการฝึกอบรม และการโค้ช
เพ่ือพัฒนาต่อยอด
- หลักสูตร Online กว่า 100 หลักสูตร

- เว็บไซต ์4 Zone ส าคัญ
- Entraining.net
- Coachatwork.in.th
- Peakpotential.in.th
- Learning-online.in.th

- พัฒนากระบวนการฝึกอบรม และ การโค้ช 
8 รูปแบบ

- กระบวนการติดตามผล

สร้างเคร่ืองมือพัฒนาตัวเองอย่างต่อเน่ือง

ให้ความส าคญักับระบบนิเวศน์ (Eco System) ของการพฒันาบุคลากรอย่างต่อเน่ือง
ทั้งในรูปแบบ Offline และ Online

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
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รูปแบบการฝึกอบรมของสถาบนัเอน็เทรนน่ิง ใชก้ระบวนการท่ีเรียกว่า Training & Group Coaching เพราะมี
ความเช่ือว่า ... “การผสมการใหค้วามรู้ (Training) และการท าให ้ฉุกคิด (Coaching) จะช่วยใหผู้เ้รียน น าความรู้
ใหม่ ไปเช่ือมต่อความรู้เดิมของตวัเองไดท้นัที “  

รูปแบบการฝึกอบรมท่ีออกแบบเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลง

Training and Group 
Coaching Process องค์ประกอบของหลักสูตร

เป้าหมายหลกั คือ ให้ผู้เรียนสร้างการเปลีย่นแปลงด้วยตวัเอง 

- การเป็นกระจกเงา สะทอ้นใหผู้เ้รียนมองเห็นตวัเอง ยอมรับในส่ิงท่ีเป็นอยู ่
เกิดความรู้สึกอยา่งเปลี่ยนแปลงตวัเอง...ดว้ยค าถามเปิดเชิงบวกของโคช้
- การเป็นไกดท์วัร์ บอกเล่าเน้ือหา ความหมาย ความรู้ ท่ีเป็นแก่นส าคญัของ
หลกัสูตร เพื่อเป็นขอ้มูลทีเป็นประโยชน์ต่อการน าไปประยกุต์ใชข้องผูเ้รียน

วิทยากรเองจะรู้สึกมีความสุขทุกคร้ังท่ีผูเ้รียน มีเร่ืองท่ีจะไปเปลี่ยนแปลงตวัเอง หลงัการอบรม...ทั้งๆท่ีเขาตอ้งคิด
ทั้งวนัท่ีเรียน และผูเ้รียนกรู้็สึกดีใจท่ีตวัเองคิดไดด้ว้ยตวัเอง

การพฒันาหลกัสูตรเพ่ือการพฒันาตนเองด้วยตนเอง

หลกัการที่ “วทิยากร” ใช้ในระหว่างการสอน มุ่งเน้นเร่ืองต่างๆดังนี้

ทีมวิทยากรท่ีเช่ียวชาญ 
ศาสตร์การพัฒนาตนเองต่างๆ

- การเป็นวิทยากร ที่สร้างกระบวนการเรียนรู้ที่ใหผู้เ้รียนเห็นประโยชน์ของการเปลี่ยนแปลงดว้ยตวัเอง แลว้คน้หาวิธีการ
ของตวัเอง
- การเป็นโคช้ ชวนคิด ชวนคุย ชวนคน้หา ชวนสร้างความกลา้ ชวนใหเ้ปลี่ยนแปลง สอดแทรกการสอนตลอดเวลา
- การเป็นนกัเล่าเร่ือง (Story Telling-Coaching) ประกอบเน้ือหา เพื่อสร้างแนวความคิดใหม่ใหก้บัผูเ้รียนกบัเน้ือหาท่ี
สอดคลอ้งกนั
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บรกิาร People Development Outsourcing

แตล่ะองคก์รมีคุณลกัษณะ, ธุรกิจ และความจ าเป็นในการพฒันาบุคลากรที่แตกต่างกนั Entraining มีวิทยากร โคช้ 
และที่ปรึกษา พร้อมให้ค  าแนะน าในการจัดโปรแกรมการพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกบัองค์กรตามหลกัวิชา การ การ
เรียนรู้และบริหารธุรกิจ สร้างแผนการพฒันาบุคลากรอยา่งเป็นระบบดว้ยรูปแบบการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย ทั้งในลกัษณะการ
พฒันาแบบกลุ่มทัว่ไปดว้ย Competency หรือเฉพาะกลุ่มดว้ยโปรแกรม

Program Development Consultant

• 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

Consultant Program
กระบวนการจดัท างานที่ปรึกษา ให้ค  าปรึกษา และการดึงศกัยภาพทีมงาน การจัดท าโปรแกรมที่ปรึกษา ก็ เป็นอีกหน่ึง
บริการของสถาบนั ที่มีความหลากหลายแนวทางปฏิบัติ หรือแนวทางการด าเนินงานแบบ ท าเฉพาะลูกคา้แต่ล ะราย 
(Tailor Made )

บริการงาน Program Development Consultant แบ่งเป็น 9 รูปแบบ ดังน้ี
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บรกิาร People Development Outsourcing

1. การวินิจฉัยและประเมินประเดน็ส าคญัจากผูบ้ริหาร
2. การออกแบบ โปรแกรมงานที่ปรึกษา
3. การน าเสนอใหลู้กคา้พิจารณาอนุมติั
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)

การบริหารและจดัการพฒันาในรูปแบบผสม ทั้ง Training , Coaching รายหลกัสูตร หรือ โปรแกรม เฉพาะกลุ่มตาม Function 
งาน เช่น กลุ่มหวัหนา้ กลุ่มงานขาย การสร้าง Culture องคก์ร การรณรงค ์Core Value เป็นตน้

Blended Learning

ตวัอย่างโปรแกรม

Training Roadmap

รับออกแบบเส้นทางการพฒันา / การฝึกอบรม ใหก้บับุคลากร ทั้งแบบกลุ่มใหญ่ กลุ่มย่อย หรือ รายบุคคล หรือ พฒันาแบบ 
Cascade ให ้Align กนัทั้งองคก์ร ตลอดจน วดัผลการอบรม มีจ านวนหลกัสูตรให้เลือก กว่า 1,000 หลกัสูตร ดว้ย 8 หมวด
หลกัสูตรใหญ่
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Learning Management Platform (LMP) 

เพ่ือสร้างการเรียนรู้และการต่อยอดความรู้เดิมโดยการวดัผลและติดตามความกา้วหนา้ในการเรียนรู้ได ้
รับออกแบบ/ส่ือการพฒันาทั้งในรูปแบบ Online และ Offline ตาม Content/Competency เพราะธรรมชาติการเรียนรู้ของมนุษยท่ี์ผ่านประสาทสัมผสั
ทั้ง 6 มีความแตกต่างในแต่ละบุคคล การเรียนแบบ Offline จะช่วยใหผู้เ้รียนสร้างประสบการณ์จริงไดดี้ ส่วนการเรียนผ่านส่ือ Digital เช่น Clip VDO 
ชุดการเรียนรู้ต่างๆ จะช่วยใหผู้เ้รียนสามารถกลบัมาทบทวนและคน้ควา้เพ่ิมเติมได ้เพ่ือใหก้ารเรียนรู้มีความ “ต่อเน่ือง” และสอดคล้อง เหมาะสมกบั 
“เวลา” ของผูเ้รียน

บริการงาน Learning Management Platform แบ่งเป็น 2 รูปแบบ ดังนี้

• Learning online Media • Learning Management System

Entraining เปิดพ้ืนท่ีสร้างการเรียนรู้ ด้าน soft skill แบบ 
Online หลายหมวดหมู่ ในรูปแบบ Clip VDO มีความยาวคลิปท่ีมี
ระยะเวลาพอเหมาะต่อการเรียนรู้ (3-7 นาที/Clip) ผ่านส่ือ Internet 
เทคโนโลยี ช่วยใหพ้นกังานจดจ่อความสนใจในแต่ละช่วง และยงั
ได้เน้ือหาสาระพร้อมการประยุกต์ใช้ได้ในระยะเวลาสั้นๆ เป็น
หลกัสูตร พร้อมเอกสารประกอบการเรียน ระยะเวลา 30-40 นาที 
หรือ 90-100 นาที ต่อหลกัสูตร

คุณลกัษณะ LMP ของเอน็เทรนน่ิง

 จ าลองการสอนแบบออฟไลน์ด้วยกระบวนการ training and 
coaching โดยการให้ความรู้เกี่ยวกบัหลักการของเร่ืองท่ี
ตอ้งการเรียนรู้พร้อมชวนคิดเพ่ือใหผู้เ้รียนน าไปประยุกต์ใช้ใน
สถานการณ์ของตวัเองดว้ยสไตลห์รือคุณลกัษณะของตวัเอง

 มีช่องทางให้ feedback หรือสอบถามหรือฝากค าถามเม่ือมีข้อ
สงสัยจึงเสมือนเป็นการส่ือสารสองทางระหว่างผูเ้รียนและผูส้อน

 จดัท าในรูปแบบคลิปย่อยๆพร้อมเอกสารประกอบคลิปและแบบ
ฝึกหรือ workshop ทั้งยงัมีเอกสารประกอบเพ่ิมเติมเสมือนเรียน
ในหอ้งเรียนจริง 

 เกบ็บันทึกการเรียนของหลักสูตรว่าเรียนครบหรือเรียน ถึงจุด
ไหนแลว้ ท าใหส้ะดวกในการหยุดเรียนชัว่คราวและกลบัมาเรียน
ต่อไดอี้ก

 ระหว่างการเรียนในแต่ละหลักสูตรระบบจะแสดงเอกสารหรือ
คลิปท่ีเกีย่วข้องกบัเร่ืองนั้นเพ่ือใช้ประกอบการเรียนหรือขยาย
ขอบเขตการเรียน เช่น (อ่าน) บทความการน าไปใช้, Nano 
learning, เจาะลึกการประยุกตใ์ช ้(Tips & Technic) เป็นตน้

บริการระบบส่ือที่ใช้ในการพฒันาบุคลากรครบวงจร (LMP)
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กระบวนการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆของสถาบันเอ็นเทรนน่ิง

เป็นการเรียนรู้ผ่านคลิปวีดีโอสั้นๆ 3-5 นาทีหลายๆคลิป  เพ่ือใหค้วามรู้เกีย่วกบั Competency หน่ึงๆ โดยสามารถ
ท าเป็นหลกัสูตรความยาว 30-40 นาที ช่วยให้ผูเ้รียนสร้างการเรียนรู้ด้วยตนเอง Self Learning ให้แนวทางอย่าง
รวดเร็ว  ( quick solution) ผูเ้รียนสามารถเรียนไดทุ้กท่ีทุกเวลา (anytime anywhere learning) เหมาะกบัการเรียนใน
หวัขอ้ท่ีเป็น Competency เร่ืองใดเร่ืองหน่ึง

เป็นการน า Micro Learning หลายๆชุด ท่ีมีความเช่ือมโยงกนั เป็นการสร้างการเรียนรู้ดว้ยตนเองโดยมีลักษณะของการ
เรียนรู้เชิงปฏิบติัในคลาสอาจจะเป็นคลาสรูมจริงหรือ virtual classroom เม่ือน าทั้ง 2 กระบวนการเรียนรู้มาผสมผสาน
กนัเรียกการเรียนรู้ลกัษณะน้ีว่า Online Merge Offline (OMO) สามารถสร้าง my set หรือพฤติกรรมใหม่ให้กบัผูเ้รียน
ได ้เพราะมีการฝึกปฏิบติัอีกคร้ังยงัสามารถใหผู้เ้รียนมีการบา้นเพ่ือทบทวนและฝึกปฏิบติัจริงดว้ยตวัเอง

เป็นการน า Mini Learning หลายๆชุดมาสร้างความเช่ือมโยงกนัท าให้เกดิการเรียนรู้พฒันา และต่อยอด จน
ผูเ้รียนสร้างการเปล่ียนแปลงแบบเปล่ียนรูปโฉม (Transform) น ามาใช้ผสมกบัการติดตามผลอยากมีรูปแบบ
ดว้ย 70:20:10 Learning model โดยการใหผู้เ้รียนสร้าง Project และน าเสนอ เพ่ือน ามาใชใ้นเชิงธุรกจิจริง

Nano Learning

Micro Learning

Mini Learning

การเรียนรู้แบบบูรณาการ อาจเป็นการน าชุดของ Micro learning  หลายๆชุด มาสร้างการเรียนรู้เพ่ือตอบโจทย์
หรือเป้าหมายท่ีเฉพาะเจาะจง เพ่ือสร้างการเปล่ียนแปลงในระดับองค์กร เช่น การสร้าง  Learning 
Organization หรือการ Implement กลยุทธ์ใหม่ขององคก์ร

Integrated Learning / Blended Learning

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

Leader Coach
Sales Softskill

Think ManagementService
Train The Trainer

เคร่ืองมือที่ใช้โปรแกรมผ่าน Zoom

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 : ดูรายช่ือคนใน
หอ้ง

ยกมือ (ใชเ้ม่ือตอ้งการถาม)

Chat : ดูแชท

ออกจากหอ้ง

 ใชใ้นการรวบรวมความสนใจจากพนกังานหรือผูเ้ก ีย่วขอ้ง
 ใชใ้นการกระตุน้การเรียนรู้ใหพ้นกังาน
 ใชส่ื้อสารกบัผูบ้ริหารในเร่ืองแนวทางการจดัการการเรียนรู้ใหก้บั

พนกังาน
 สร้างโปรแกรมไดห้ลากหลาย

- Online  Offline หรือ ผสมระหว่าง Online และ Offline
- ระยะสั้น ระยะกลาง ระยะยาวเป็นโปรแกรม

 ส ารวจความคิดเห็นจากการเรียนรู้ของบุคลากรเชิงปฏิบัติการจริง
 ประเมินรูปแบบและแนวทางการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมในอนาคต
 รวบรวมขอ้มูลเชิงพฤติกรรมการเรียนรู้เพ่ือน าเสนอต่อผูบ้ริหาร

เน่ืองจากพฒันาบนระบบเว็บและใช้ YouTube เป็น video server ท่ี
เป็นตวับริการออนไลนม์าตรฐานมีผูใ้ชง้านกนัอย่างแพร่หลายทั้งบน 
PC notebook สมาร์ทโฟน และแท็บเล็ตท่ีมีการติดตั้ง browser ก ็
สามารถใชง้านไดโ้ดยไม่จ าเป็นจะตอ้งติดตั้ง app เพ่ิมเติม

1. ส่งเสริมการเรียนรู้โดยตวัพนกังานเอง
2. การเรียนโดยใชเ้ทคโนโลยช่ีวยกระตุน้การเรียน

สามารถทบทวนและต่อยอดได้
3. เลือกเรียนไดห้ลากหลายตามความสนใจ
4. เลือกเวลาการเรียนรู้ที่เหมาะสมของตวัเอง
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Value Competency Solution Provider
บริการพฒันาบุคคลากรตามแผนพฒันาขององค์กร

การส่งมอบ การพฒันาบุคลากรอย่างมีคุณค่าดว้ย การมุ่งเน้น ท่ีการท าให้ผูเ้รียนน าส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้ไปใชจ้ริงดว้ย Model 
70:20:10 โดยการใชศ้าสตร์การพฒันาตวัเองต่างๆ เพื่อใหผู้เ้รียนมีพื้นฐานการพฒันาตวัเอง และเรียนรู้ศาสตร์การสอนต่างๆ 
เพื่อน าไปประยกุตใ์ชต้ามจุดประสงค์ แลว้น ามาใชพ้ฒันาทีมงานดว้ยการสร้างเคร่ืองมือใน Style ของผูเ้รียนเอง สถาบนัจึง
พฒันาและ Provide Service Tools ต่างๆ และจัดให้องค์กรไดใ้ชง้านตามความตอ้งการ ดว้ยงบประมาณที่สอดคลอ้งกับ
นโยบายขององคก์ร

บริการงาน Value Competency Solution Provider แบ่งเป็น 4 รูปแบบ 

• Training & Group Coaching
• Group Coaching

• 1:1 Coaching
• Assessment Tools

รูปแบบการสอนและการโค้ชที่เป็นเอกลกัษณ์ ของ Entraining

“ ผูเ้รียนสร้างการเปล่ียนแปลง น าส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้ไปปรับใช ้ใน Style
ของตวัเอง และ ลงมือปฏิบติัจนเกิดผลลพัธ์ ”

สถาบันจึงได้ออกแบบกระบวนการโดยให้ความส าคัญที่การรับรู้จากผู ้เรียนที่ ครอบคลุม
รูปแบบการเรียนรู้ผ่านประสาทสัมผสัส าคญั คือ การพูด การฟัง ,คิดและสัมผสัให้ ฝึกฝนดว้ย
การ คิด-เขียน-พูด ผ่านกิจกรรมเด่ียว-กลุ่ม และมีการพฒันา และปรับปรุงกระบวนการพฒันา
บุคคลากรท่ีสามารถรองรับไดท้ั้ง รายบุคคล เป็น กลุ่มเลก็ และ กลุ่มใหญ่  ใน 10 รูปแบบ ดงัน้ี

แบบกลุ่ม จ านวนน้อย  - จ านวนมาก แบบรายบุคคล

Training & Group Coaching 
(T&GC)

การใชเ้น้ือหาสร้างการตระหนกั
รู้ดว้ยตวัเอง

Powerful Game Coaching 
(PGC)

การสนุกกบัการเรียนรู้ผา่น
กจิกรรมเกมส์สร้างแนวคิด

Facilitative Team Coaching 
(FTC)

การเปิดพื้นที่เรียนรู้ร่วมกนัเป็นทีม

Brain Base Coaching
(BBC)

การใชศ้าสตร์การท างาน
ของสมองเช่ือมโยงเน้ือหา

Neuro Linguistic Programming
(NLP)

การใชเ้ทคนิค NLP สร้างกรอบ
ความคิดใหม่

Think Activity
Group Coaching (TAGC)

การใชบ้ทบาท (หมวก) สร้าง
การเรียนรู้เป็นกลุ่ม

Strategic Group Coaching & 
Consulting (SGC&C)

การแลกเปล่ียนเรียนรู้เชิง
ปฏิบตัิการพร้อมค าปรึกษา

Brainstorming
Group Coaching (BGC)

การสร้างการเรียนรู้ผา่นการ
ระดมสมองสร้างไอเดียใหม่ๆ

One on One Executive 
Coaching (1:1 EC)

การโคช้ผูบ้ริหารระดบัสูงให้
เกดิการตระหนกัรู้ดว้ยตวัเอง

Coaching & Consulting 
(C&C)

การให้ค  าปรึกษาในฐานะโคช้
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การติดตามผลลพัธ์จากการฝึกอบรมเพื่อใหใ้นการวางแผน
ในการพฒันาบุคลากรตามแผน ของ HRD ที่จะน าเสนอให้
ผูบ้ริหารสามารถน าไปก าหนดเป็นนโยบายในการคดัเลือก
กลุ่มบุคลากรที่เป็น Talent ไดต่้อไปในอนาคต

การใหบ้ริการ 2 รูปแบบ

บริการตดิตามผล การฝึกอบรม

แนวทางการตดิตามผล 

การใช้แนวทางการเรียนรู้แบบองค์รวม (Holistic Learning) ตามหลกัการ 10-20-70

ดว้ยรูปแบบการฝึกอบรมที่ใชก้ระบวนการ โคช้ ในการใหค้วามรู้ ฝึกทกัษะ และจูงใจใหผู้เ้รียนสร้าง
การเปลี่ยนแปลง ดว้ยตวัผูเ้รียนเองนั้น เม่ือผูเ้รียนสร้างการเรียนรู้ในหอ้งเรียนแลว้ (10%) ผูเ้รียนจะมี
commitment ในการน าไปใชต้ามสถานการณ์ของตวัเอง ผ่านการเขียน “การบา้น” ที่วิทยากรออก
แบบฟอร์มใหน้ั้น ผูเ้รียน จะน าส่ิงท่ีเขียนในการบา้นนั้น น ากลบัไปสร้างการเรียนรู้กบัผูอ้ื่น (20%)
และหากมีการน าไปใชใ้นการปฏิบติังานในแต่ละวนัอยา่งต่อเน่ือง กจ็ะช่วยใหผู้เ้รียนสร้างการเรียนรู้
อยา่งต่อเน่ือง (70%)

ก าหนดเป้าหมายทางธุรกจิ (Business Result)

Core
Competency

Managerial
Competency

Functional
Competency

ก  าหนดเคร่ืองมือการ
พฒันาบนพ้ืนฐาน

70% Learning Model

ก  าหนดเคร่ืองมือการ
พฒันาบนพ้ืนฐาน

20% Learning Model

ก  าหนดเคร่ืองมือการ
พฒันาบนพ้ืนฐาน

10% Learning Model

จัดท า Competency Development Catalogue บนพื้นฐานของ 70:20:10 Learning Model

วเิคราะห์บุคลากรเพ่ือจดัท า Development Plan

จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP)

ก าหนด
เกณฑ์ที่
คาดหวัง

เปรียบเทียบ
ความสามารถ
ปัจจุบัน
จัดท า IDP 
รายบุคคล

ก าหนดความสามารถที่คาดหวังของต าแหน่ง : K-S-A

“ มืออาชีพ ด้านการวางแผน
โปรแกรม พฒันาบุคคลากร ”

- ติดตามโดย ทีมผูช่้วย วิทยากร แบบฟรี โดยท าการสอนแนวคิด และกระบวนการติดตามผล ดว้ยรูปแบบ
ของสถาบนั หรือ แบบมีค่าใชจ่้าย โดยทีมผูช่้วย ท าการโทรศพัท์ สัมภาษณ์ผลลพัธ์ของการเปลี่ยนแปลงและ
สรุปรายงาน
- Clinic โดย วิทยากร ด าเนินการ ใหค้  าปรึกษาแนะน าเพิ่มเติม หลงัจากผูเ้รียนไดน้ าส่ิงท่ีเรียนไปฝีกหดั และ
ท าการโคช้ ใน class หากผูเ้รียน ติดประเดน็ หรือ มีขอ้สอบถาม หรือตอ้งการค าแนะน าเพิ่มเติมอื่นๆ

มีบริการ ครบวงจร
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สรา้งการเรยีนร ู้ อยา่งต่อเน่ือง

เวบ็ไซต์สร้างการเรียนรู้
สถาบนัพฒันา Zone ความรู้บน website 4  web  เพื่อใหเ้ป็นแหล่งเรียนรู้ของผูท้ี่สนใจ ในการพฒันาตนเอง,  ส าหรับ HRD 

หรือผูท้ี่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาบุคลากรขององค์กร โดยเก็บเป็นเอกสารที่สามารถน าไปใช้ได้ เช่น Slide และ เอกสาร
ประกอบการอบรม VDO Clip สร้างการเรียนรู้ ส่ือการสอนประเภทต่างๆ

เคร่ืองมือต่างๆ ส าหรับ การฝึกอบรม และ การโค้ช

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

เครื่องมือ และ สื่อการสอน เหลา่นี ้สามารถ Download จาก website ไปใชง้านไดฟ้รี
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บางสว่นของ Customer Reference

การพฒันาหมวดหลกัสูตร และโปรแกรม การพฒันาบุคคลากรแบบต่างๆ 

 ประเภทหลักสูตรแบบ 1 วัน, 2 วันและ 3 วัน
อบรม ตามหมวดหลักสูตรต่างๆ 7 หมวดหลักสูตร ได้แก่

 กลุม่สนิคา้อุตสาหกรรม
 กลุม่เทคโนโลยี
 กลุม่บรกิาร
 กลุม่สนิคา้อุปโภคบรโิภค
 กลุม่ทรพัยากร
 กลุม่โรงพยาบาลและสขุภาพความงาม

 ประเภทฝึกอบรมแบบโปรแกรมดังน้ี

1. กลุ่มพัฒนาทักษะการโค้ช และ การใช้บทบาทโค้ชภายในงาน
ขององค์กร
2.การพัฒนา Leadership Program 
3.การพัฒนากลุ่ม Talent
4.Strategic Group Coaching & Consulting : กลุ่มงานขาย (Sales)

 ประเภท 1:1 Coach และ Executive Coach 
- บมจ. เบทาโกร
- บจก.ทรูทชั  
- บมจ.พฤกษาเรียลเอสเตท  
- บจก.รีกลัจิวเวลล่ีแมนูแฟคเจอร์  
- บจก.ธนบุรีประกอบรถยนต ์ 
- บจก.ไฮเออร์อีเล็คทริค
- บจก. เฟิร์สทรานสปอร์ต

 กลุม่สิง่พมิพแ์ละส่ือ
 กลุม่ก่อสรา้ง-อสงัหารมิทรพัย์
 กลุม่เกษตรและอุตสาหกรรม

อาหาร
 กลุม่ธุรกิจการเงิน-ประกนั

หมวดหลกัสตูร ภาวะผูน้  า และ หวัหนา้งาน
หมวดการโคช้
หมวดการตลาด และ การขาย
หมวดหลกัสตูร การคิด แบบต่างๆ 
หมวดการบรหิารจดัการงาน และการสรา้งองคก์ร
หมวด Soft Skill ทั่วไป
หมวด การบรกิาร

โครงการพฒันา วทิยากร  (Train the Trainer) และ โค้ช (Professional Coach) ของสถาบันเอน็เทรนนิ่ง

 โครงการพฒันาวิทยากรภายในของสถาบนัฝึกอบรม 
เอน็เทรนน่ิง ท่ีสอนแนว T&GC จ านวน 18 ท่าน

 Internal Coach Culture: ทีมงานวิทยากรของสถาบนัฝึกอบรมเอน็เทรนน่ิง ร่วมพฒันาการเป็นโคช้ของสถาบนั
เขา้ร่วม จ านวน 10 ท่าน เพื่อสร้างวฒันธรรมการส่ือสารภายใน ของทีมวิทยากร และ ทีมปฏิบติังาน ด้วยการโคช้

 โปรแกรมพฒันาโค้ชมืออาชีพ จดัอบรมเป็น Public

พัฒนา
ทัง้องคก์ร

ผู้บริหาร / ผู้จดัการ

หวัหน้างาน / ทีม Lead 

พนักงานทัว่ไป / Staffs

พัฒนาเฉพาะระดับ/กลุ่ม
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