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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



บรกิาร People Development Outsourcing

Program Development Consultant

บริการที่ปรึกษาด้านออกแบบโปรแกรมพฒันาบุคลากร (People Development) ทุกระดับ

แตล่ะองคก์รมีคุณลกัษณะ, ธุรกิจ และความจ าเป็นในการพฒันาบุคลากรที่แตกต่างกนั Entraining มีวิทยากร โคช้ และที่
ปรึกษา พร้อมใหค้  าแนะน าในการจดัโปรแกรมการพฒันาบุคลากรให้สอดคลอ้งกบัองค์กรตามหลกัวิชาการ การเรี ยนรู้และ
บริหารธุรกิจ สร้างแผนการพฒันาบุคลากรอยา่งเป็นระบบดว้ยรูปแบบการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย ทั้งในลกัษณะการพฒันาแบบ
กลุ่มทัว่ไปดว้ย Competency หรือเฉพาะกลุ่มดว้ยโปรแกรม

บริการงาน Program Development Consultant แบ่งเป็น 8 รูปแบบ ดังน้ี

• 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



บรกิาร People Development Outsourcing

Learning Management Platform

รับออกแบบ/ส่ือการพฒันาทั้งในรูปแบบ Online และ Offline ตาม Content/Competency เพราะธรรมชาติการเรียนรู้ของมนุษย์
ท่ีผ่านประสาทสัมผสัทั้ง 6 มีความแตกต่างในแต่ละบุคคล การเรียนแบบ Offline จะช่วยใหผู้เ้รียนสร้างประสบการณ์จริงไดดี้ 
ส่วนการเรียนผ่านส่ือ Digital เช่น Clip VDO ชุดการเรียนรู้ต่างๆ จะช่วยใหผู้เ้รียนสามารถกลบัมาทบทวนและคน้ควา้เพิ่มเติม
ได ้เพื่อใหก้ารเรียนรู้มีความ “ต่อเน่ือง” และสอดคลอ้ง เหมาะสมกบั “เวลา” ของผูเ้รียน

บริการงาน Learning Management Platform แบ่งเป็น 2 รูปแบบ ดังน้ี

• Learning online Media • Learning Management System

เคร่ืองมือที่ใช้โปรแกรมผ่าน Zoom เคร่ืองมือที่ใช้โปรแกรมผ่าน Microsoft Team

บริการระบบส่ือที่ใช้ในการพัฒนาบุคลากรครบวงจร (LMP)  

เพื่อสร้างการเรียนรู้และการต่อยอดความรู้เดิมโดยการวดัผลและติดตามความกา้วหนา้ในการเรียนรู้ได ้



บรกิาร People Development Outsourcing

Value Competency Solution Provider

บริการพฒันาบุคลากรตามแผนพฒันา

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 ้เ รี ยนที่
ครอบคลุมรูปแบบการเรียนรู้ผ่านประสาทสัมผสัส าคญั คือ การพูด การฟัง ,คิดและ
สัมผสัให้ ฝึกฝนดว้ยการ คิด-เขียน-พูด ผ่านกิจกรรมเด่ียว-กลุ่ม และมีการพฒันา และ
ปรับปรุงกระบวนการพฒันาบุคคลากรท่ีสามารถรองรับไดท้ั้ง 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



www.entraining.net

เว็บไซตส์รา้งการเรยีนร ู้

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


