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1. แนวความคิดในการจัดทาคู่มือฉบับนี้
การทาหน้าที่รับผิดชอบเรื่ องการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (HRD) และจัดทาหลักสู ตรฝึ กอบรม (Training) ให้กบั บุคลากรใน
องค์กรนับว่าเป็ นเรื่ องท้าทายในปั จจุบนั เพราะความคาดหวังจากผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องมากมาย เช่น
 ผูบ้ ริ หาร คาดหวังว่าหลักสู ตรควรเหมาะสมและได้ผลลัพธ์จากการฝึ กอบรมคือผูเ้ รี ยนสามารถนาไปปฏิบตั ิได้
จริ ง


ผูเ้ รี ยนคาดหวังว่าเนื้อหาหลักสู ตรต้องน่าสนใจ วิธีการสอนของวิทยากรต้องดี สนุก ไม่น่าเบื่อและมีสาระที่ดีดว้ ย



ผูจ้ ดั การ (หัวหน้า) คาดหวังว่าส่ งตนเข้าฝึ กอบรมแล้วควรคุม้ ค่าที่ได้เสี ยเวลากับการทางานไป เพราะงานก็ยงุ่ คน
ก็ไม่พอ

การเตรี ยมตัวก่อนการจัดฝึ กอบรมจึงมีความสาคัญเป็ นอย่างยิง่ คู่มือฉบับนี้จึงมุ่งเน้นให้ HRD และเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมได้มี
โอกาสเรี ยนรู ้แนวทางในการจัดทาหลักสู ตรที่เหมาะสมกับความต้องการขององค์กรและผูเ้ กี่ยวข้อง ก่อนที่จะนาไปจัดทาแผนการ
ฝึ กอบรมประจาปี (Training Road Map) และระบุหวั ข้อของการฝึ กอบรมได้ดว้ ยตัวเองในระดับหนึ่ง โดยที่ยงั ไม่ตอ้ งคัดเลือก
วิทยากร เมื่อได้รับการอนุมตั ิแล้วจึงค่อยดาเนินการหาวิทยากรที่เหมาะสมอีกทีหนึ่ง
คู่มือฉบับนี้จึงเป็ นเสมือนเอกสารที่ให้แนวความคิดในการดาเนินการจัดทาแผนการฝึ กอบรมด้วยตัวเองแบบง่ายๆ สามารถ
มองเห็น ภาพความต้องการของผูเ้ กี่ยวข้อง เปรี ยบเทียบกับตัวอย่างหลักสู ตรที่เหมาะสมและวิธีการในการจัดทาแผนด้วยตัวเองอย่าง
คร่ าวๆ ทาให้ HRD และเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมคลายความกังวลในเบื้องต้นไปได้ระดับหนึ่ง
สถาบันฝึ กอบรมเอ็นเทรนนิ่ ง มีความยินดีเป็ นอย่างยิง่ ที่ได้เป็ นส่ วนหนึ่ งในการช่วยเหลือให้ท่านสามารถดาเนินการจัดทา
แผนการฝึ กอบรมได้ดว้ ยตัวเอง และหวังเป็ นอย่างยิง่ ว่าคงได้รับการติดต่อจากท่านในรายละเอียดที่สนใจเพิ่มเติม

2. วิธีการใช้ คู่มือให้ เกิดประสิ ทธิผล

คู่มือฉบับนีจ้ ัดทำขึน้ เพื่อเป็ นสิ่ งอำนวยควำมสะดวกของทีมงำน HRD และเจ้ ำหน้ ำที่ฝึกอบรมขององค์ กรต่ ำงๆ ที่มคี วำมต้ องกำรใน
กำรจัดทำโปรแกรมและหลักสู ตรฝึ กอบรมบุคลำกรภำยในองค์ กร จึ งได้ จัดทำเนือ้ หำให้ ครอบคลุมหลำกหลำยจุดประสงค์ ดังนี ้
มองคู่มือเป็ นแหล่ งความรู้
เนื้อหาจะให้ภาพกว้างของหลักสู ตรต่างๆผูส้ นใจ
สามารถอ่านทั้งเล่มเพื่อศึกษาหาความรู ้และแนวทางในการ
จัดทาหลักสู ตรต่างๆ ตามความต้องการขององค์กร อาจได้
แนวความคิดจากการทา Training Road Map และการจัดทา
หลักสู ตรให้เหมาะสมกับความต้องการเบื้องต้นรวมทั้งมี
หลักสู ตรอะไรที่น่าสนใจบ้าง

มองคู่มือเป็ นเครื่ องมือจัดทาแผนการฝึ กอบรมประจาปี
ผูท้ ี่รับผิดชอบแผนการฝึ กอบรมประจาปี สามารถ
กาหนดความต้องการที่มาจากที่ต่างๆ เช่น
 นโยบายของผูบ
้ ริ หาร
 การปิ ด Competency Gap
 หัวข้อการพัฒนาบุคลากร
 ถามความต้องการของบุคลากร

แล้วนามาเป็ นโจทย์เพื่อคัดเลือกหลักสู ตรต่างๆ ในคู่มือฉบับนี้ที่สามารถตอบโจทย์ที่ตอ้ งการได้ดว้ ยความหลากหลายของ
ประเภทหลักสู ตรและเนื้อหาหลักสู ตรที่มีให้เลือกมากกว่า 100 หลักสู ตร หลากหลายโปรแกรม ทาให้การจัดทาแผนเกิดความ
สะดวกโดยยังไม่ตอ้ งระบุวทิ ยากรผูฝ้ ึ กอบรม แต่ใช้หวั ข้อต่างๆ ที่เหมาะสมเป็ นแนวทางก่อน
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มองคู่มือเป็ นแหล่ งค้ นหาหลักฐานทีเ่ ฉพาะเจาะจง
เนื่องจากคู่มือฉบับนี้ได้รวบรวมหลักสู ตรต่างๆ ทั้งด้าน
Hard Skill และ Soft Skill ไว้เป็ นจานวนมาก ทาให้ผส
ู ้ นใจเกิด
ความสะดวกในการค้นหาหลักสู ตรที่ตอ้ งการได้อย่างรวดเร็ ว
และสามารถเลือกโปรแกรมที่มีความเฉพาะเจาะจงได้อย่าง
เหมาะสม ตรงความต้องการอย่างแท้จริ งและสามารถที่จะติดต่อ
ขอรายละเอียดเพิม่ เติมได้อีกครั้ง

มองคู่มือเป็ นแหล่ งค้ นหาหลักฐานทีเ่ ฉพาะเจาะจง
เนื่องจากคู่มือฉบับนี้ได้รวบรวมหลักสู ตรต่างๆ ทั้ง
ด้าน Hard Skill และ Soft Skill ไว้เป็ นจานวนมาก ทาให้
ผูส้ นใจเกิดความสะดวกในการค้นหาหลักสู ตรที่ตอ้ งการได้
อย่างรวดเร็ ว และสามารถเลือกโปรแกรมที่มีความเฉพาะ
เจาะจงได้อย่างเหมาะสม ตรงความต้องการอย่างแท้จริ งและ
สามารถที่จะติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้อีกครั้ง
มองคู่มือเป็ นเอกสารอ้างอิงเบื้องต้ น
กรณี ที่ผบู ้ ริ หารในแนวทางการพัฒนาบุคลากรแบบ
เร่ งด่วนและต้องการทราบว่ามีหลักสู ตรหรื อโปรแกรมอะไร
ที่เหมาะสมบ้าง ก็สามารถนาเนื้อหาในคู่มือฉบับนี้ตอบ
ผูบ้ ริ หารได้ระดับหนึ่ง ก่อนที่จะค้นหารายละเอียดของ
หลักสู ตรต่างๆ เพิ่มเติม เพราะเนื้ อหาของคู่มือจะหมายถึง
 กลุ่มที่เหมาะสมกับการฝึ กอบรม
 เนื้ อหาหลักสู ตรพอสังเขป
 แนวทางการฝึ กอบรม
 สามารถแก้ไขอาการต่างๆ ที่เกิดขึ้นอะไรบ้าง
 ระยะเวลาของการฝึ กอบรมแต่ละโปรแกรม
เป็ นต้น

การพัฒนาภาวะผู้นาสาหรับผู้บริหาร

มองคู่มือเป็ นหนังสื อการพัฒนาตัวเองในการบริการการฝึ กอบรม
สาหรับผูท้ ี่ตอ้ งรับผิดชอบการบริ หารการฝึ กอบรม
หรื อไม่ และยังขาดแนวทางที่จะจัดทาหลักสู ตรให้กบั องค์กรที่มี
บุคลากรจานวนมาก สามารถที่จะเรี ยนรู ้แนวความคิดของการจัดทา
หลักสู ตรตามโปรแกรมต่างๆ จะทาให้คลายความกังวลในการ
เรี ยนรู ้ไปได้ระดับหนึ่ง หากได้อ่านเนื้อหาในคู่มือฉบับนี้อย่าง
ครบถ้วนและยังเก็บไว้เพื่อศึกษาเพิ่มเติมได้อีกด้วย

“การพ ัฒนา
บุคลากรต้องทา
อย่างต่อเนือ
่ งและ
ว ัดผลได้”

ทางสถาบันเอ็นเทรนนิ่งหวังเป็ นอย่างยิง่ ว่าด้วยความหลากหลายและครบถ้วนของหลักสู ตรและโปรแกรมต่างๆ คงสามารถ
ครอบคลุมจุดประสงค์ของทุกๆ ท่านได้ ซึ่ งคงเป็ นประโยชน์กบั ผูท้ ี่ตอ้ งรับผิดชอบในการพัฒนาบุคลากรขององค์กรและคงเป็ น คู่มือประจาตัว
ของทุกๆ ท่านต่อไปในอนาคต
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3. เทคนิคการสร้ าง Training Roadmap
เทคนิคการสร้ าง Training Roadmap
องค์ กร




วิสัยทัศน์
พันธกิจ
เป้าหมาย

โครงสร้ างองค์ กร

Competency

 องค์กร
 Managerial
 Function

ข้อมูลการจัดการ
ฝึ กอบรมในอดีต

วิธีการประเมินบุคลากรในการทา
สิ่ งที่จาเป็ นในการพัฒนา
 ใช้แบบสารวจ (ให้หวั หน้าหรื อ
พนักงานเป็ นคนแจ้ง / กาหนด)
 ประเมิน 180
 ประเมิน 360
 คณะกรรมการ

Training Roadmap

แผนสาหรับ
รายบุคคล

แผนสาหรับ
กลุ่มดาวเด่น

แผนสาหรับ
สร้าง Successor

แผนการฝึ กอบรมประจาปี




แผนสาหรับการจัดอบรมภายในบริ ษทั
(In House Training)

[http://www.entraining.net]
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4. แนวความคิดในการจัดทาโปรแกรมการฝึ กอบรม (หลักสู ตร)
ข้อกังวลของ HRD ในการจัดหลักสู ตร

“คุณเกิดอาการและความรูส้ กึ เหล่านี้หรือไม่?”
1.

2.

ก่อนการอบรม
 เนื้ อหาตอบโจทย์
 รู ปแบบได้ผล
 ผูเ้ รี ยนสนุกสนาน
 หลักสู ตรชัดเจน
 มีขอ
้ มูลเปรี ยบเทียบ

3.

ระหว่างการหาข้อมูล
 สถาบันมีประสบการณ์ดา้ นนี้
 วิทยากรมีความสามารถ
 ได้รับข้อมูลครบถ้วน
ั พนักงานขาย
 รู ้สึกดีกบ
 มีคาอธิ บายเพียงพอ
 ราคาอยูใ่ นงบประมาณ

4.

การนาเสนอขออนุมตั ิ
 อธิ บายผูบ
้ ริ หารได้หรื อไม่?
 หลังการฝึ กอบรมจะได้อะไร?
 เปรี ยบเทียบกับใครบ้าง?
 รู ้ได้อย่างไรว่าตอบโจทย์?
 จะติดตามผลกันอย่างไร?
ระหว่างการฝึ กอบรม
 ผูเ้ รี ยนจะสนใจหรื อไม่?
 บรรยากาศจะสนุกสนานหรื อไม่?
 วิทยากรกระตุน
้ ผูเ้ รี ยนได้แค่ไหน?
 เนื้ อหาตรงความต้องการหรื อไม่?
 เกิดอะไรขึ้นหลังการอบรม?
 ต้องทาอะไรบ้าง?
 จะวัดผลกันอย่างไร?

“หากคุณเกิดความรูส้ กึ เหล่านี้ บางส่วนของคูม่ อื ฉบับนี้รอให้ความช่วยเหลือคุณอยู่”
ดูรำยละเอียดเพิ่มเติม
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แนวความคิดในการจัดทาโปรแกรมการฝึ กอบรม (หลักสู ตร) ประจาปี





โจทย์ ทถี่ ูกกาหนดโดย
ผูบ้ ริ หาร
Line Manager ร้องขอมา
จาก Training Roadmap (ถ้ามี)

กาหนดเป้าหมาย
แผนงานการจัดอบรม
 ระยะเวลา
 งบประมาณ

ข้ อมูลหลักสู ตรต่ างๆ




จัดรายหลักสู ตร
จัดตามโปรแกรม

นาเสนอเพื่อขออนุมัติ (ขั้นตอนการขออนุมัติ)



พิจารณาคัดเลือก: ผูอ้ บรม / วิทยากร / สถาบัน
จัดทาตารางเปรี ยบเทียบประเภท / การพิจารณา

กาหนดปัจจัยในการพิจารณาคัดเลือกโดยทัว่ ๆ ไป
 ค้นหาหลักสู ตรตรงความต้องการ
 อธิ บายผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นได้
 อยูใ่ นงบประมาณ
 เข้าใจแนวทางของหลักสู ตร
[http://www.entraining.net]
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กระบวนการสอนแนว
Training &
GroupCoaching

ความหมายของกระบวนการสอนแนว Training & Group Coaching (T & GC)

รู ปแบบการฝึ กอบรมของสถาบันเอ็นฝึ กอบรมเทรนนิ่งเป็ นการใช้กระบวนการสอนแนว
Training & Group Coaching ประกอบการฝึ กอบรม มีเป้าหมายหลักคือ เน้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใน
ตัวผูเ้ รี ยนในด้านที่ตอ้ งการพัฒนา เช่น ภาวะผูน้ า, ความคิดเชิงกลยุทธ์, การสื่ อสาร, การขาย เป็ นต้น
(T & GC)
โดยอยูบ่ นพื้นฐานความเชื่อว่าผูเ้ รี ยนมีความสามารถและศักยภาพในตนเอง ร่ วมด้วยกับการ
ใช้การฝึ กอบรมแบบผูใ้ หญ่ (Adult Learning) ที่ผเู ้ รี ยนต้องเห็นประโยชน์ของการเรี ยนรู ้, ต้องสามารถนาความรู ้และ
หลักการต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ได้จริ งบนสภาพแวดล้อมของตนเอง
เป้าหมายหลักคือ การเปลีย่ นแปลงในตนเองจะเกิดขึน้ ได้ น้ัน เราใช้ กระบวนการ (Process) ดังนี้


ผูเ้ รี ยนต้องมองเห็นและยอมรับตนเองในสถานะภาพที่เป็ นอยู่ โดยใช้การสารวจความเห็นในมุมมองของตนเองในเรื่ องที่

ต้องการอบรมหรื อที่เรี ยกว่า “กระบวนการส่ องกระจกสารวจตนเอง”


ความคิดเชิงลบอาจเกิดขึ้นกับเรื่ องที่เรากาลังพัฒนา เกิดเป็ นหลุมพรางทางความคิดขึ้นที่สกัดกั้นการพัฒนาในเรื่ องนั้นๆ

โดยที่เราอาจไม่รู้ตวั ซึ่ งเป็ นเรื่ องธรรมชาติของมนุษย์ทวั่ ไป กระบวนการฝึ กอบรมของเราจะให้เทคนิคการเอาชนะและการแทนที่
ด้วยความคิดเชิงบวก หรื อการสร้างทัศนคติเชิงบวกให้เกิดขึ้น ทาให้ผเู ้ รี ยนสามารถก้าวข้ามปั ญหาไปได้ กระบวนการ Training &
Group Coaching จะทาให้ผเู ้ รี ยนเข้าใจในการใช้เทคนิคการเอาชนะหลุมพรางโดยการฝึ กการทา Process ผ่านกิจกรรม Workshop


การให้ความรู ้ในเรื่ องที่เรี ยนซึ่ งเราเรี ยกว่า “Training” ร่ วมด้วยกับการใช้คาถามที่เป็ นประโยชน์ต่อผูเ้ รี ยน ให้ผเู ้ รี ยนคิดและ

ตอบคาถาม การตอบคาถามของผูเ้ รี ยนจะสะท้อนความคิดของตนเองและมองเห็นตนเอง เราเรี ยกวิธีการนี้วา่ การ “Coaching” แต่
เป็ นลักษณะกลุ่มเราจึงเรี ยกว่า “Group Coaching”


ความรู ้, เทคนิค, วิธีการ, เครื่ องมือ ที่นาเสนอในชั้นเรี ยนนั้นเป็ นความรู ้ที่เป็ นประโยชน์ต่อผูเ้ รี ยนนั้นเป็ นข้อเท็จจริ ง แต่ดว้ ย

กระบวนการ Training & Group Coaching จึงต้องสื่ อให้ผเู ้ รี ยนรับทราบว่า ความรู ้ที่ได้รับนั้นเป็ นหลักการ ส่ วนวิธีการนั้นผูเ้ รี ยน
ต้องประยุกต์ใช้ดว้ ยตนเอง เนื่องจากวิธีการที่วทิ ยากรแชร์ อาจไม่เหมาะสมกับผูเ้ รี ยน เพราะสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันนัน่ เอง
ดังนั้นกระบวนการ Training & Group Coaching จึงเน้นที่การให้หลักการ ที่สามารถนาไปประยุกต์ใช้ได้ในทุกสถานการณ์


เมื่อผูเ้ รี ยนมองเห็นตนเอง ยอมรับตนเอง และเกิดการเรี ยนรู ้ในลักษณะแบบผูใ้ หญ่ (Adult Learning) มีการเรี ยนรู ้โดยการ

เปรี ยบเทียบกับประสบการณ์ในอดีต ทางจิตวิทยาจะกระตุน้ ให้เกิดการอยากเปลี่ยนแปลงหรื อพัฒนาตนเองขึ้น มีเทคนิคในการ
เอาชนะหลุมพรางที่ขวางกั้นการพัฒนา มีความรู ้และหลักการอย่างถูกต้องแล้ว โดยกระบวนการ Training & Group Coaching
จะพาผูเ้ รี ยนตั้งเป้าหมาย (Goal) ในสิ่ งที่ตนเองอยากทา ให้ผเู ้ รี ยนสร้าง Commitment กับตนเอง เพื่อตนเอง โดยตนเอง โดยไม่ตอ้ ง
มีใครมาบังคับ

[http://www.entraining.net]
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5. การฝึ กอบรมประเภทต่ างๆ ของสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง (หลักสู ตร)
 หลักสู ตรเดีย่ ว (Group Coaching) :
Leadership Competency

Tel : 02-374-8638, 02-732-2345

ผู้บริหาร / ผู้จัดการ

หัวหน้ างาน / พนักงาน

Sale Competency

กลุ่มหลักสู ตรพัฒนาภาวะความเป็ นผู้นา

กลุ่มหลักสู ตรผู้สอนงาน

กลุ่มหลักสู ตรงานขาย

(Leadership)

(Coach)

(Sales)
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การพัฒนาภาวะผูน้ าสาหรับผูบ้ ริ หาร
จิตวิทยาการบริ หารและการจูงใจผูใ้ ต้บงั คับบัญชา
การบริ หารงานเชิงกลยุทธ์และพัฒนาภาวะผูน้ า
การบริ หารและพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ
การพัฒนาทักษะหัวหน้างานยุคใหม่
ผูน้ าการเปลี่ยนแปลง
สุ ดยอดผูจ้ ดั การสาขามืออาชีพ ยุคใหม่
สุ ดยอดผูจ้ ดั การสาขามืออาชีพ
ผูจ้ ดั การมืออาชีพยุค 3.0
ผูน้ า 360 องศาขององค์กร
การบริ หารและพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ












การพัฒนาหัวหน้างานคุณภาพขององค์กร
ผูน้ า......สร้างทีมเวิร์คทีมในฝัน
ผูน้ าพลังคิดเชิงบวก
การสร้างภาวะผูน้ าด้วยตัวเอง
หัวหน้างานพันธุ์แท้ขององค์กร
ครบเครื่ องเรื่ องการสื่ อสารสาหรับผูน้ า
สร้างพลังการสื่ อสารและจูงใจผูอ้ ื่น
การเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยเทคนิค NLP
สร้างแรงจูงใจในการทางานด้วยทัศนคติเชิงบวก
สื่ อสาร...สร้างสัมพันธ์...เพิ่มพลัง...งานสาเร็ จ

ผูน้ าในฐานะโค้ช
การพัฒนาผูบ้ ริ หารเป็ นโค้ชในองค์กร
ผูจ้ ดั การทีมงานขายต้องเป็ นโค้ช
ผูจ้ ดั การ...ในฐานะโค้ชของทีมงาน
เทคนิคการสอนงานได้ท้ งั งาน ได้ท้ งั ใจ
เทคนิคการสอนแนะ (Coaching) ด้วย NLP
เทคนิคการโค้ชพิชิตเป้าหมาย
การโค้ชเพื่อสร้างผลการปฏิบตั ิงานที่สูงขึ้น
ขั้นตอนสู่ การเป็ นโค้ชที่มีประสิ ทธิภาพ
สุ ดยอดเคล็ดลับการเป็ นผูส้ อนงาน (Coach) ที่ดี
ครบเครื่ องเรื่ องการสอนงาน
การพัฒนาทักษะการสอนงาน Style โค้ช
 เทคนิคการสอนแนะและการเป็ นพี่เลี้ยง
 สุ ดยอดเคล็ดลับการเป็ นผูส้ อนงาน
 การพัฒนาผูน้ าในฐานะโค้ช

































สร้างคัมภีร์ “การบริ หารงานขายอย่างเป็ นระบบ”ของตัวเอง
การเพิ่มยอดขาย พิชิตใจลูกค้าด้วยหลัก NLP
การพัฒนางานขายด้วยหัวใจบริ การ
ผูจ้ ดั การทีมงานขาย . . . ต้องเป็ นโค้ช
การพัฒนาผูจ้ ดั การฝ่ ายขายมืออาชีพ
การวิจยั ตลาดขั้นเทพ
การพัฒนาระบบงานขายเชิงกลยุทธ์
การตลาดเชิงกลยุทธ์....หัวใจแห่งความสาเร็ จ
คุณ คือ...นักการตลาดขององค์กร
เทคนิคการขายทางโทรศัพท์อย่างเหนือชั้น
กลยุทธ์การขายและบริ การสาหรับพนักงานขายหน่วยรถ
เทคนิคการขาย สาหรับ นักขายในฐานะที่ปรึ กษา
สร้างเสริ มทักษะการเจรจาต่อรองอย่างสร้างสรรค์
พัฒนาพนักงานขาย ณ.จุดขาย
การพัฒนานักขายพิชิตเป้าหมาย
สุ ดยอดการบริ หารงานขาย…ของนักขายเชิงสร้างสรรค์
สร้างเสริ มพลังการขายด้วยตัวเอง
เทคนิคการขายสิ นค้าอุตสาหกรรม
การพัฒนาเจ้าหน้าที่ดูแลร้านค้าเชิงกลยุทธ์
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 ผูบ้ ริ หาร /

ผูจ้ ดั การ

Tel : 02-374-8638, 02-732-2345

หัวหน้ างาน

พนักงานระดับ
ปฏิบัติการ




























กลุ่มหลักสู ตรการบริหารและการจัดการ

กลุ่มหลักสู ตรการคิดและการตัดสิ นใจ

(Management)

(Thinking and Decision Making)

การบริ หารความขัดแย้งอย่างมีประสิ ทธิผล (Conflict Management)
ครบเครื่ องเรื่ องการบริ หารจัดการสาหรับผูบ้ ริ หาร (Management for Executive)
พัฒนาทักษะการบริ หาร สาหรับผูจ้ ดั การมืออาชีพ (Managerial Skill for Professional Manager)
การบริ หารจัดการเชิงกลยุทธ์
การสื่ อสารอย่างมีประสิ ทธิภาพ บริ หารความขัดแย้งขององค์กร
หลักสู ตรการบริ หารและพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ
หลักสู ตรการพัฒนาทักษะการบริ หาร สาหรับผูจ้ ดั การมืออาชีพ
หลักสู ตรเทคนิคการเจรจาต่อรองขั้นสู ง
หลักสู ตรการเพิ่มประสิ ทธิภาพในการทางานด้วย 6Q
เถ้าแก่มืออาชีพตัวจริ ง
ผูจ้ ดั การในฐานะผูพ้ ฒั นาทรัพยากรมนุษย์
การจัดการเชิงกลยุทธ์และการประยุกต์ใช้
เทคนิคการเขียนแผนธุรกิจให้โดนใจ
การพัฒนาศักยภาพการจัดการความเสี่ ยงและแก้ปัญหาเชิงป้องกันด้วยเทคนิค Fault Tree Analysis
การสื่ อสารอย่างสัมฤทธิ์ผลสาหรับองค์กรที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม
การบริ หารความเสี่ ยงองค์การ
การออกแบบจัดทาตัวชี้วดั ผลการดาเนินงานการวางแผนและการบริ หารกลยุทธ์
สุ ดยอดนักบริ หารการเปลี่ยนแปลง
การบริ หารโครงการ
การบริ หารเวลาอย่างมีประสิ ทธิผล
เทคนิคการมอบหมายงานอย่างมีประสิ ทธิภาพ
เทคนิคการตั้งเป้าหมาย...พิชิตเป้าหมาย (KPI) อย่างมืออาชีพ
เทคนิคการนาเสนออย่างมืออาชีพ
เทคนิคการประชุมอย่างสร้างสรรค์
สร้างทักษะการติ-ชมผลการทางานอย่างสร้างสรรค์
ทักษะการเจรจาต่อรองอย่างมีคุณภาพ















การพัฒนาทักษะการคิดเชิงกลยุทธ์และการประยุกต์ใช้
การพัฒนาการคิดเชิงวิเคราะห์
พัฒนาอัจฉริ ยะนักคิด...พิชิตความสาเร็จ
การแก้ปัญหาและการตัดสิ นใจด้วยการคิดแบบระบบ
การพัฒนาทักษะการคิดแบบระบบ
การพัฒนาทักษะการคิดเชิงกลยุทธ์
การพัฒนาทักษะการคิดเพื่อแก้ปัญหาและการตัดสิ นใจ
การพัฒนาทักษะการคิดเชิงกลยุทธ์และการพัฒนาภาวะผูน้ า
เทคนิคการกระตุน้ สมองให้ผลิตไอเดีย
การพัฒนาทักษะการคิดนอกกรอบ
การพัฒนาทักษะการคิดและการประยุกต์ใช้
เปลี่ยนวิธีคิด…เพิ่มพลังชีวติ คุณ
การพัฒนาทักษะการคิดสร้างสรรค์ในการทางาน

“หลักสู ตรที่เหมาะสมกับอาการที่
เกิดขึ้น ช่วยเสริ มสร้างบุคลากร”
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กลุ่มหลักสู ตรความรู้ และทักษะความชานาญทัว่ ไป (General Soft Skill)

ผู้บริหาร
ผู้จัดการ
หัวหน้ างาน
พนักงานระดับ
ปฏิบัติการ

Tel : 02-374-8638, 02-732-2345

 สร้างแรงจูงใจในการทางานด้วยทัศนคติเชิงบวก

 เทคนิคการทางานเชิงรุ กอย่างมัน
่ ใจ

 คิดดี ทาดี พิชิตความสาเร็ จ

 สร้างจิตสานึกในการจัดการทรัพยากรอย่างมีคุณค่า

 การพัฒนาตัวเองให้เป็ นดาวเด่นขององค์กร

 การเพิ่มประสิ ทธิภาพในการทางานด้วย 5Q

 การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์

 GEN Y การพัฒนาตัวเองให้มีคุณค่า

 การบริ หารอารมณ์ทีมงานให้มีพลัง

 สร้างจิตสานึกรักองค์กรกันเถอะ

 การพัฒนา 5Q เพิม่ พลังการทางานพิชิตเป้ าหมาย

 การทางานเชิงรุ กอย่างสร้างสรรค์

 การพัฒนาบุคลิกภาพสู่ ความเป็ นเลิศ

 สื่ อสาร...สร้างสัมพันธ์...เพิ่มพลัง...งานสาเร็ จ

 การทางานอย่างมีความสุ ข

 กายบริ หารด้วยวิถีธรรมชาติเพื่อพัฒนาร่ างกาย สมองและจิตใจ

 น้ าใจของทีม

 ฝึ กอบรมเชิงปฏิบตั ิการเรื่ องการผนึกกาลังของทีม

 การทางานเป็ นทีมสู่ ความสาเร็ จเทคนิคการสื่ อสารและการ

 การพัฒนาบุคลิกภาพและการสื่ อสารอย่างมืออาชีพ

 การเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยเทคนิค NLP

ประสานงานที่มีประสิ ทธิภาพ
 สร้างทักษะการบริ หารเวลาอย่างมีประสิ ทธิผล
(Effective Time Management)

 การพัฒนาตัวเองให้เป็ นดาวเด่นขององค์กร

(Change Yourself by NLP)
 หลักสู ตรการสร้างค่านิยมหลัก (Core Value)
ให้กบั ทีมงาน

(Talent…Self Development)

กลุ่มหลักสู ตรเกีย่ วกับงานบริการ

ผู้บริหาร
ผู้จัดการ
หัวหน้ างาน
พนักงานระดับ
ปฏิบัติการ

กลุ่มหลักสู ตรด้ านการปรับปรุ งธุรกิจ / การผลิต

 จิตวิทยาการให้บริ การและการจูงใจในฐานะหัวหน้างาน

 เครื่ องมือบริ หารคุณภาพ 7 QC tools

 การบริ หารระบบลูกค้าสัมพันธ์ CRM เชิงปฏิบตั ิ

 การปรับปรุ งอย่างต่อเนื่อง

 การพัฒนาเจ้าหน้าที่บริ การลูกค้ามืออาชีพ

 การพัฒนาแนวคิดและการบริ หารจัดการแบบลีน

 การพัฒนาทักษะการเป็ นผูใ้ ห้บริ การคุณภาพ

 การพัฒนาและการสร้างนวตกรรมในองค์กร

 การบริ การที่เป็ นเลิศ

 ระบบคัมบัง

 ฝี กอบรมเชิงปฏิบตั ิการเรื่ องการรักษามาตรฐานการให้บริ การ

 เทคนิคการหาสาเหตุรากเหง้าของปั ญหาด้วยแผนภูมิกา้ งปลา

 จิตวิทยาบริ การ . . . เข้าถึงหัวใจลูกค้า

 การบริ หารการผลิตอย่างมืออาชีพ

 การสื่ อสารงานบริ การและการจัดการข้อร้องเรี ยนลูกค้าอย่างมืออาชีพ

 8D Report and Why why analysis

 เสริ มสร้างการทางานบริ การอย่างมีประสิ ทธิภาพ

 Total Productive Maintenance (TPM)

 พัฒนาประสิ ทธิภาพในการทางานร่ วมกันเป็ นทีม

 Lean Thinking / Lean Manufacturing Management

 Team Building Togetherพัฒนาทางด้านการทางานร่ วมกันเป็ นทีม

 Internal Audit

 เสริ มบุคลิก สร้างภาพลักษณ์ นักบริ การมืออาชีพ

 Quality Control Circle

 การขายและการบริ การอย่างที่ปรึ กษา

 QCC Kaizen / Kaizenoffice
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 Kaizen Continuous Improvement
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หลักสู ตรบูรณาการ (Integration)


“โปรแกรมการพัฒนาบุคลากรระยะยาว สร้างองค์กรให้ยงยื
ั ่ น”

โปรแกรมพัฒนาทั้งองค์ กร
โปรแกรมการพัฒนา
1.

โปรแกรมการพัฒนาภาวะผู้นาในตัวเอง
(Leadership Development Program)

 ระยะเวลา 3 -6 วัน

Tel : 02-374-8638, 02-732-2345

2.

โปรแกรมการสร้ างภาวะผู้นาและทัศนคติเชิง
บวกกับทีมงาน
(Leadership & Attitude Development
Program)

เนื้อหาครอบคลุมเรื่ อง
 ภาวะผูน้ าในตัวเอง
 สร้างภาวะผูน้ าให้ทีมงาน
 เทคนิคการพัฒนาตัวเอง

 ภาวะผูน้ าในตัวเอง
 ทัศนคติเชิงบวกในการทางาน
 การสื่ อสารอย่างสร้างสรรค์
 การการทางานเป็ นทีม

 ระยะเวลา 6 - 8 วัน

3.

โปรแกรมการสร้ างโค้ ชทีด่ ใี นองค์ กร
(Internal Coaching Development
Program)

 ระยะเวลา 4 - 5 วัน

 การเป็ นโค้ชที่ดี
 เทคนิคการสอนงาน (Coaching)
 สร้างโค้ชในองค์กร
 โครงการคลินิกโค้ช

ตอบโจทย์สถานการณ์ ดังต่ อไปนี.้ ..

สามารถแก้ไขอาการต่ างๆ เหล่านีไ้ ด้

 องค์กรที่ให้ความสาคัญในการพัฒนาหัวหน้างานให้
เป็ นผูน้ า
 ผูบ้ ริ หารระดับสู งมีความต้องการให้หวั หน้างานเป็ นผู ้
ตัดสิ นใจในงานมากขึ้น
 องค์กรที่มีหวั หน้างานเติบโตมาจากการเป็ น
ผูเ้ ชี่ยวชาญในงานต้องการให้เป็ นผูน้ า
 องค์กรขยายตัวแต่หวั หน้างานไม่พร้อมที่จะพัฒนา
ทีมงาน
 ผูบ้ ริ หารต้องการให้หวั หน้างานสามารถสอนงานและ
ดูแลทีมงานได้
 พนักงานไม่ค่อยพัฒนาตัวเอง ต้องคอยให้ผบู ้ ริ หารสัง่
 ผูบ้ ริ หารอยากเห็นทีมงานทางานอย่างมีความสุ ข
 องค์กรที่มีความต้องการให้หวั หน้างานกับทีมงาน
ทางานกันด้วยดี
 ผูบ้ ริ หารอยากให้พนักงานสื่ อสารกันได้ดีข้ ึน
 องค์กรต้องการให้พนักงานมีทศั นคติเชิงบวกในการ
ทางาน
 องค์กรอยากให้ผจู ้ ดั การและหัวหน้างานเป็ นโค้ช
 ผูบ้ ริ หารอยากให้ผจู ้ ดั การสอนงาน (Coaching)
มากกว่าสัง่ งานเพียงอย่างเดียว
 องค์กรต้องการให้มีวฒั นธรรมการสอนงาน
(Coaching) ในองค์กร
 ผูบ้ ริ หารมีนโยบายสร้างทีมโค้ชภายในองค์กร

 หัวหน้างานใช้อารมณ์ในการบริ หารทีมงาน
 ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาขาดการยอมรับในตัวหัวหน้างาน
 พนักงานลาออกเพราะสาเหตุมาจากหัวหน้างาน
 หัวหน้างานทาแต่งาน ไม่พฒั นาหรื อสอนงานกับ
ทีมงาน
 หัวหน้างานไม่สามารถจูงใจทีมงานได้

 พนักงานหงุดหงิดในการทางานกันบ่อย
 พนักงานชอบโทษผูอ้ ื่นในกรณี เกิดข้อผิดพลาดขึ้น
 พนักงานขาดความรับผิดชอบในการทางาน
 พนักงานมองผูอ้ ื่นด้านไม่ดี ทาให้การทางานมี
ปัญหา
 พนักงานไม่กระตือรื อร้นในการทางาน
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 พนักงานขาดความรู ้ ความเข้าใจในการทางาน
 หัวหน้างานไม่รู้วธิ ีการสอนงาน (Coaching) ที่ดี
 การสื่ อสารในเรื่ องการทางานเป็ นลักษณะสัง่ งาน
มากกว่าจูงใจ
 พนักงานไม่กล้าปรึ กษาหารื อหัวหน้างาน
 พนักงานทางานผิดพลาดอยูบ่ ่อยๆ
 หัวหน้างานไม่ถ่ายทอดความรู ้ที่ติดตัวของตัวเองได้

[http://www.entraining.net]

 โปรแกรมพัฒนาเฉพาะกลุ่ม
โปรแกรมการพัฒนา
1. โปรแกรมการพัฒนาภาวะผู้นาในตัวเอง
(Leadership Development Program)

 ระยะเวลา 3 -6 วัน

Tel : 02-374-8638, 02-732-2345

2.

โปรแกรมการพัฒนาทักษะผู้จัดการมือใหม่
(The First Time Manager Program)

 ระยะเวลา 3-4 วัน

3.

โปรแกรมการพัฒนาทีมงานขายครบวงจร
(Integrated Sales Team Program)

 ระยะเวลา 4 - 8 วัน

เนื้อหาครอบคลุมเรื่ อง
 ภาวะผูน้ าในตัวเอง
 สร้างภาวะผูน้ าให้ทีมงาน
 เทคนิคการพัฒนาตัวเอง

 ทักษะการเป็ นผูจ้ ดั การคุณภาพ
 เครื่ องมือการบริ หารจัดการต่างๆ
 เทคนิคการจูงใจทีมงานให้มีประสิ ทธิผล
 การบริ หารทีมงานให้เป็ นทีมเวิร์ค

 การวางแผนเชิงกลยุทธ์
 เทคนิคการขายอย่างสร้างสรรค์
 การบริ หารทีมงานขาย
 การสร้างโอกาสทางการตลาด
 การทางานเป็ นทีมเวิร์ค
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ตอบโจทย์ สถานการณ์ ดังต่ อไปนี.้ ..
 องค์กรที่ให้ความสาคัญในการพัฒนาหัวหน้างานให้
เป็ นผูน้ า
 ผูบ้ ริ หารระดับสู งมีความต้องการให้หวั หน้างานเป็ นผู ้
ตัดสิ นใจในงานมากขึ้น
 องค์กรที่มีหวั หน้างานเติบโตมาจากการเป็ น
ผูเ้ ชี่ยวชาญในงานต้องการให้เป็ นผูน้ า
 องค์กรขยายตัวแต่หวั หน้างานไม่พร้อมที่จะพัฒนา
ทีมงาน
 ผูบ้ ริ หารต้องการให้หวั หน้างานสามารถสอนงานและ
ดูแลทีมงานได้
 องค์กรที่มีผจู ้ ดั การที่เติบโตมาจากสายงานแต่ขาด
เรื่ องการบริ หาร
 ผูจ้ ดั การที่ตอ้ งการพัฒนาทักษะการเป็ นผูจ้ ดั การ
คุณภาพ
 องค์กรที่ตอ้ งการให้ผจู ้ ดั การใช้เครื่ องมือบริ หาร
จัดการได้อย่างมีประสิ ทธิผล
 องค์กรที่ตอ้ งการให้ผจู ้ ดั การมีแนวทางจูงใจทีมงาน
 องค์กรที่ตอ้ งการให้ผจู ้ ดั การมีความสามารถในการ
คิดเชิงกลยุทธ์
 องค์กรที่ตอ้ งการสร้างทีมงานขายที่มีประสิ ทธิผล
 องค์กรที่อยากให้ผจู ้ ดั การทีมงานขายมีความเป็ นมือ
อาชีพ
 องค์กรที่ตอ้ งการทีมงานขายที่กระตือรื อร้น ทางาน
เป็ นทีม
 ผูบ้ ริ หารต้องการให้หน่วยงานขายบรรลุเป้าหมาย
ตามที่ต้งั ไว้
 องค์กรที่กาลังเติบโต ต้องการขยายทีมงานขายเพิ่ม

สามารถแก้ ไขอาการต่ างๆ เหล่ านีไ้ ด้
 หัวหน้างานใช้อารมณ์ในการบริ หารทีมงาน
 ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาขาดการยอมรับในตัวหัวหน้างาน
 พนักงานลาออกเพราะสาเหตุมาจากหัวหน้างาน
 หัวหน้างานทาแต่งาน ไม่พฒั นาหรื อสอนงานกับทีมงาย
 หัวหน้างานไม่สามารถจูงใจทีมงานได้







ผูจ้ ดั การที่มีปัญหาเรื่ องการบริ หารจัดการทีมงาน
ผูจ้ ดั การไม่สามารถใช้ทกั ษะการบริ หารจัดการได้ดี
ผูจ้ ดั การที่หลีกเลี่ยงการตัดสิ นใจในเรื่ องสาคัญ
ผูจ้ ดั การที่ขาดวิสยั ทัศน์และเป้าหมายที่ชดั เจน
ผูจ้ ดั การที่ไม่สามารถทาให้ทีมงานยอมรับได้








ทีมงานขายที่ขาดความกระตือรื อร้นในการทางาน
ผูจ้ ดั การไม่สามารถกระตุน้ ทีมงานขายได้
ยอดขายไม่เข้าเป้าและขาดทิศทาง
พนักงานขายไม่ทางานตามระบบที่กาหนดไว้
ผูจ้ ดั การทีมขายไม่ได้รับการยอดขายจากทีมงาน
การพยากรณ์ยอดขายของทีมไม่แม่นยา
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4.

โปรแกรมการสร้ างโค้ ชทีด่ ใี นองค์ กร
(Internal Coaching Development
Program)

 ระยะเวลา 4 - 5 วัน

5.

โปรแกรมการพัฒนาบุคลากรระดับปฏิบตั ิการ

 ระยะเวลา 2 - 4 วัน

Tel : 02-374-8638, 02-732-2345

* หมายเหตุ:

 การเป็ นโค้ชที่ดี
 เทคนิคการสอนงาน (Coaching)
 สร้างโค้ชในองค์กร
 โครงการคลินิกโค้ช

 พัฒนาทัศนคติเชิงบวก
 สร้างความเชื่อมัน่
 การบริ หารเวลา
 ทีมเวิร์ค, ทีมสปิ ริ ต

 องค์กรอยากให้ผจู ้ ดั การและหัวหน้างานเป็ นโค้ช
 ผูบ้ ริ หารอยากให้ผจู ้ ดั การสอนงาน (Coaching)
มากกว่าสัง่ งานเพียงอย่างเดียว
 องค์กรต้องการให้มีวฒั นธรรมการสอนงาน
(Coaching) ในองค์กร
 ผูบ้ ริ หารมีนโยบายสร้างทีมโค้ชภายในองค์กร
 ผูบ้ ริ หารมีนโยบายพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
 องค์กรให้ความสาคัญเรื่ องการพัฒนาบุคลากร
 องค์กรต้องการให้บุคลากรพัฒนาตัวเอง
 องค์กรอยากให้บุคลากรเกิดความสามัคคีในการ
ทางานร่ วมกัน

1. กลุ่มผูเ้ รี ยนประมาณ 25-30 คน/กลุ่ม
2. สามารถปรับเปลี่ยนเนื้อหาให้เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้าโดยคงหลักการสาคัญๆ เอาไว้


พนักงานขาดความรู ้ ความเข้าใจในการทางาน

หัวหน้างานไม่รู้วธิ ีการสอนงาน (Coaching) ที่ดี

การสื่ อสารในเรื่ องการทางานเป็ นลักษณะสัง่ งาน
มากกว่าจูงใจ

พนักงานไม่กล้าปรึ กษาหารื อหัวหน้างาน

พนักงานทางานผิดพลาดอยูบ่ ่อยๆ

หัวหน้างานไม่ถ่ายทอดความรู ้ที่ติดตัวของตัวเองได้

พนักงานมีทศั นคติเชิงลบต่อองค์กร

ทีมงานขาดการสื่ อสารที่ดี ทาให้มีปัญหาค่อนข้าง
เยอะ

พนักงานใช้อารมณ์ในการพูดคุยกันมากกว่าเหตุผล

พนักงานทางานไปเรื่ อยๆ ไม่ทางานเชิงรุ ก
(Proactive)

พนักงานรอคาสัง่ จากหัวหน้าเพียงอย่างเดียว ไม่กล้า
ตัดสิ นใจ
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 ประเภทการฝึ กอบรม

“โค้ชชิ่ง” เป็ นเทคนิคหนึ่งที่ใช้ในการพัฒนาบุคคลากร โดยวิธีการของโค้ชชิ่ง มุ่งไปที่การทาให้บุคคลากรดึงศักยภาพของ
ตัวเองออกมาใช้ โดยผูเ้ ป็ นโค้ช จะต้องทาให้ ผูเ้ รี ยน
เปลี่ยนความคิด

การกระทาเดิมเปลี่ยน

มองเห็นด้วยตัวเอง

อยากนาไปปฏิบตั ิดว้ ยตัวเอง

สร้างทางเลือกของ
ตัวเอง
อยากเปลี่ยนแปลง

ตัดสิ นใจด้วยตัวเอง
มองเห็นประโยชน์ดว้ ยตัวเอง
ได้ผลลัพธ์ทาให้เกิดการ
กระทาตามความคิดเพราะ
เป็ นแนวทางของตัวเอง

เรี ยนรู ้จากการคิด

จากหลักการนี้ การฝึ กอบรมในรู ปแบบโค้ชชิ่งสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการจัดฝึ กอบรม 4 รู ปแบบ ตามลักษณะของ
บุคคลากร ประเภทของหลักสู ตร และ จานวนผูเ้ ข้ารับการอบรม ดังนี้

Coaching by Theory

มุ่งเน้นการใช้ทฤษฏีต่างๆ ของหัวข้อที่ใช้ใน
การอบรมเป็ นกรอบในการสอน แต่ผเู ้ รี ยนจะเป็ นผูค้ ิดว่า
สิ่ งที่ได้ยนิ จากโค้ชนั้น สามารถนาไปประยุกต์ใช้ได้กบั
ลักษณะงานของตัวเองหรื อไม่ แล้วเลือกแนวทางที่คิดว่า
เหมาะสมกับตัวเองไปปฏิบตั ิจริ งแล้วฝึ กฝนจนเกิดความ
ชานาญ ดังนั้น กรอบของทฤษฏีต่างๆ จึงเป็ นแค่การ
กระตุน้ แนวความคิดให้ผเู ้ รี ยนนาไปปรับใช้กบั เรื่ องใกล้
ตัวได้ทนั ที ไม่ตอ้ งจดจา ทาให้การเรี ยนไม่น่าเบื่อ
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เหมาะสาหรับการฝึ กอบรมที่เป็ นกึ่ง Hard Skill
เพราะต้องการให้เข้าใจเครื่ องมือต่างๆ ในการประยุกต์ใช้งาน
แต่จะไม่สอนว่าเครื่ องมือใช้งานอย่างไรในทันที แต่โค้ชจะ
ดาเนิ นการให้เกิดกรณี ศึกษา
แล้วให้ผเู ้ รี ยนลองเลือกใช้
เครื่ องมือต่างๆ ให้เกิดความเหมาะสมกับกรณี ศึกษาด้วยตัว
ผูเ้ รี ยนเอง ทาให้เกิดความเข้าใจอย่างแท้จริ ง แล้วปรับเปลี่ยนตัว
เองด้วยการใช้เครื่ องมือปฏิบตั ิงานมากขึ้น

Coaching by Tools

Tel : 02-374-8638, 02-732-2345
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มุ่งเน้นการเรี ยนรู ้ผา่ นการทากิจกรรมให้เกิดความ
สนุกสนาน เหมาะสมกับผูเ้ รี ยนจานวนมาก แลหัวข้อที่เป็ นเชิงการ
พัฒนาตัวเองแบบง่ายๆ โดยกิจกรรมที่ออกแบบจะทาให้ผเู ้ รี ยนได้
คิดถึงเรื่ องใกล้ตวั ของตัวเองแล้วใช้กิจกรรมหรื อเกมมาช่วย
ปรับเปลี่ยนความคดใหม่ ทาให้เข้าใจในหัวข้อที่จะปรับใช้ได้ทนั ที
และเกิดความสนุกสนานอีกครั้ง

Coaching by
Activities

มุ่งเน้นการปฏิบตั ิการใน Class ให้เกิดผลงาน
ที่สามารนาไปปฏิบตั ิได้ทนั ที มีการทา Workshop และ
Role Playing ในหัวข้อของการฝึ กอบรมเป็ นส่ วนใหญ่
การบรรยายเป็ นแค่การให้แนวความคิดในกรอบของ
การนาไปประยุกต์ใช้เท่านั้น ดังนั้น ผูเ้ รี ยนจะจับกลุ่ม
กันเพื่อซักซ้อมแผนการที่จะนาไปปฏิบตั ิดว้ ยตัวเอง
แล้วนาไปทดสอบหรื อทดลองใช้ แล้วจึงกลับมาพบกับ
โค้ชในครั้งต่อไป เพื่อเข้าไปหรื อเพิ่มเติมเนื้อหาต่างๆ
ในเชิงปฏิบตั ิการอีกครั้งจนครบตามจานวนครั้งที่
กาหนด ทาให้ผเู ้ รี ยนสามารถปฏิบตั ิได้จริ งๆ เพราะเป็ น
ผูเ้ รี ยน เป้าหมาย, แผนงานและวิธีการของตัวเองด้วย
ตัวเอง

Coaching in
Application

ตารางเปรียบเทียบรู ปแบบการจัดฝึ กอบรม 4 รู ปแบบ
Coaching

ปัจจัยทีส่ าคัญ
By Theory

By Tools

By Activities

In Application

แนวทางที่ใช้เป็ นหลักในการโค้ช
ชิ่ง
หลักสู ตรที่เหมาะสมในการ
ฝึ กอบรม

อ้างอิงทฤษฎีน้ นั ๆ ในแต่ละ
หัวข้อที่ใช้

เครื่ องมือในการพัฒนา

กิจกรรมสอดคล้องกับหัวข้อ

ประยุกต์ใช้กบั งานจริ งใน
สถานการณ์จริ ง

Soft Skill

Soft Skill & Hard Skill

Soft Skill

Soft Skill

สิ่ งที่มุ่งเน้นในการฝึ กอบรม

ทฤษฎีพร้อม Workshop

จานวนผูเ้ รี ยนที่เหมาะสม
ระยะเวลาการฝึ กอบรม
กระบวนการติดตามผล
ผลลัพธ์ที่คาดหวัง
ประเด็นสาคัญของหลักสู ตร
แก่นสาคัญในการเรี ยนรู ้ที่เป็ น
หลัก

30-35 คน

มี
การเปลี่ยนแปลงตัวเอง
การเปลี่ยนกรอบความคิด

ทาเครื่ องมือ, แบบฟอร์ม,
ของใช้ในการเรี ยนรู ้
30-35 คน
1 วันขึ้นไป
มี
การปฏิบตั ิใช้
การใช้เครื่ องมืออ้างอิง

กิจกรรมสนุกสนานให้ความ
ร่ วมมือ
มากกว่า 60 คน
1 วัน
ไม่มี
การเปลี่ยนแปลงตัวเอง
ความสนุกในการเรี ยนรู ้

การปฏิบตั ิกบั สถานการณ์
จาลอง (Role playing)
ไม่เกิน 20 คน
3 วันขึ้นไป (เว้นระยะ)
มี
การปฏิบตั ิจริ ง
การลงมือด้วยตัวเอง

Workshop

แบบฟอร์ม

กิจกรรม

กรณี ศึกษา

1 วันขึ้นไป
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6. วิทยากรทักทายและแลกเปลีย่ น
สวัสดีครับ ผม..อาจารย์ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์ บาง
คนเรี ยกโค้ชปกรณ์ เพราะแนวทางที่ผมใช้ในการฝึ กอบรม
และการให้คาปรึ กษานั้น
ผมเองใช้แนวทางโค้ชชิ่ง
(Coaching) เพื่อให้ผเู ้ รี ยนเป็ นผูเ้ รี ยนรู ้ดว้ ยตัวเอง โดยการคิด
และเลือกที่จะนาไปปฏิบตั ิดว้ ยตัวเอง เพราะผมเชื่อว่าหากทา
ให้ผเู ้ รี ยนมองเห็นประโยชน์ของการเปลี่ยนแปลงและมี
วิธีการของตัวเอง
ก็จะสามารถจูงใจให้ผเู ้ รี ยนนาสิ่ งที่ได้
เรี ยนรู ้ไปปฏิบตั ิตวั เองโดยไม่ตอ้ งบังคับเลย

อ. ปกรณ์ วงศ์ รัตนพิบูลย์
 มุมมองเกีย่ วกับการฝึ กอบรม
การฝึ กอบรมในแนวความคิดของผมนั้น
มุ่งเน้นให้ผเู ้ รี ยนสามารถนาไปใช้ได้จริ งกับเนื้อหาที่
ได้เรี ยนรู ้หลังการฝึ กอบรมทันที เพราะผูเ้ รี ยนเป็ น
พนักงานวัยทางาน จึงต้องนาสิ่ งที่ได้เรี ยนรู ้ไปปฏิบตั ิ
จริ ง ไม่ใช่แค่ได้ความรู ้เท่านั้น ดังนั้น วิทยากรหรื อโค้ช
ควรดาเนินการให้การฝึ กอบรมเป็ นเรื่ องเกี่ยวกับผูเ้ รี ยน
โดยตรง และทาให้ผเู ้ รี ยนนึกถึงสภาพแวดล้อมของ
ตัวเอง เพื่อให้การนาไปใช้เป็ นวิธีการที่เหมาะสมกับ
สภาพแวดล้อมของผูเ้ รี ยนเอง ไม่ใช่การเรี ยนรู ้แบบ
กว้างๆ

 แนวความคิดเรื่ องการพัฒนาบุคลากร
บุคลากรในองค์กรมีส่วนสาคัญต่อ
ความสาเร็ จขององค์กรเป็ นอย่างมาก เพราะเป็ น
ผูป้ ฏิบตั ิงานให้ได้ตามเป้ าหมายที่องค์กรกาหนด
หากสามารถพัฒนาความรู ้
ความสามารถ
ทัศนคติและทักษะต่างๆ ที่ถูกต้องเหมาะสมกับ
แต่ละตาแหน่งงานที่มอบหมายให้รับผิดชอบ
แล้วย่อมจะทาให้บุคลากรปฏิบตั ิหน้าที่ได้ตาม
เป้าหมายที่กาหนดอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและ
ประสิ ทธิ ผล ดังนั้น การพัฒนาบุคลากรจาเป็ น
ซึ่ งจาเป็ นที่องค์กรควรให้ความสาคัญเป็ นอย่าง
ยิง่

 วิสัยทัศน์ ของผมเกีย่ วกับการเป็ นโค้ ช
ผมมีความสุ ขที่ได้เป็ นส่ วนหนึ่งของการ
พัฒนาบุคลากร และสามารถทาให้โค้ชชี่ (ผูเ้ รี ยน) เกิด
การเปลี่ยนแปลงด้วยตัวเอง เพราะผมได้ต้ งั ใจไว้ที่จะ
พัฒนาตัวเองให้เป็ นโค้ชที่ดี ที่สามารถให้พลังผูอ้ ื่นใน
การพัฒนาตัวเองด้วยวิธีการของตัวเองในการก้าวข้าม
อุปสรรคต่างๆ ที่เจออยูเ่ พื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ต้ งั ใจไว้
เป็ นคนดี เข้าใจผูอ้ ื่น เปลี่ยนแปลงตัวเอง สร้างทัศนคติ
ที่ดีได้ดว้ ยตัวเอง สามารถจัดการอารมณ์เชิงลบของ
ตัวเองได้ดว้ ยตัวเอง
17
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 มุมมองเกีย่ วกับการฝึ กอบรม
จากประสบการณ์ที่เป็ นพนักงานที่ได้รับการฝึ กอบรม
เป็ นวิทยากรที่ถ่ายทอดความรู ้และเป็ นโค้ชในการดึงศักยภาพ
ผูเ้ ข้าอบรม ดิฉนั มีความคิดเห็นว่าการฝึ กอบรมเป็ นเครื่ องมือในการ
พัฒนาคนในองค์กรให้มีการทางานแบบมีกระบวนการคิด และการ
ทางานได้ดว้ ยในการพัฒนาคนให้เป็ นคนคุณภาพมากขึ้น
แต่
องค์ประกอบสาคัญทั้งผูถ้ ่ายทอดและผูเ้ รี ยนรู ้ ที่ควรมีทศั นคติที่ดีต่อ
การฝึ กอบรม และสามารถนามาพัฒนาได้ตรงกับอาการเจ็บปวดที่
องค์กรต้องการการเยียวยาอย่างแท้จริ ง โดยการมองที่เป้าหมายของ
การเรี ยนรู ้เป็ นสาคัญโดยเริ่ มจากความเชื่อมัน่ ในการฝึ กอบรมว่า
สามารถทาให้เราพัฒนาขึ้น

 แนวความคิดเรื่ องการพัฒนาบุคลากร
พนักงานทุกคนอยากพัฒนาตนเอง และอยากมีสิ่งที่ดีกว่า
ปั จจุบนั อย่างแน่นอน หากเราสามารถทาให้เขาเห็นประโยชน์ในการ
พัฒนา นัน่ เป็ นคาตอบของการเรี ยนรู ้อย่างเปิ ดใจ และเป็ นแก่นการ
พัฒนาตนเองด้วยตนเอง
หากเราสามารถทาให้พนักงานมองเห็น
ตัวเองได้ชดั ว่ากาลังเจ็บปวดเป็ นโรคอะไร แล้วควรใช้ยาขนานไหนใน
การแก้ไขอาการเหล่านั้น เชื่อมัน่ ว่าจะสามารถเพิม่ ประสิ ทธิ ภาพการ
พัฒนาได้อย่างดียงิ่ ขึ้น เพราะเขาเป็ นผูเ้ ลือกพัฒนา หรื อเปลี่ยนแปลง
ด้วยเป้ าหมายที่ชดั เจน ย่อมส่ งผลต่อการพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่อง

อ.สุ ณชิ ชา ชอบชัย
 วิสัยทัศน์ หรื อเป้ าหมายของวิทยากรใน
เรื่ องอาชีพ
แนวคิดในการเป็ นวิทยากรเริ่ มต้นมาจากการ
เป็ นผูเ้ รี ยนรู ้ที่ดี มีความใฝ่ ฝันอยากเป็ นผูแ้ บ่งปั น ให้กบั ผูท้ ี่
รักการเรี ยนรู ้ โดยค้นหาวิธีการสื่ อสารให้ง่าย และกระตุน้
การเปลี่ยนแปลงทันทีในคลาส โดยเริ่ มต้นจากการเลือก
ลงมือทาด้วยการตั้งเป้ าหมายการเปลี่ยนแปลงตัวเองได้
นัน่ คือคาตอบที่ผเู ้ ป็ นโค้ช ส่ งมอบคุณค่าประสบการณ์
และเทคนิคต่างๆ ส่ งผ่านผูเ้ รี ยนรู ้ ด้วยภาพลักษณ์
1.เป็ นผูอ้ านวยความสะดวกให้ผเู ้ รี ยนรู ้สามารถมองเห็น
และเลือกพัฒนาตนเองได้ดว้ ยตนเอง
2.เป็ นแรงบันดาลใจหรื อกระตุน้ ให้ผเู ้ รี ยนรู ้อยากพัฒนา
ตนเองด้วยเป้าหมายที่มีคุณค่า
3.เป็ นผูท้ ี่แลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่เป็ นประโยชน์ใน
มุมมองที่สอดคล้องกับผูเ้ รี ยนรู ้
4.เป็ นผูน้ าแนวคิดการพัฒนาตนเองสู่ ผเู ้ รี ยนรู ้ดว้ ยการ
ยอมรับฟัง วิธีการสู่ การลงมือทา

ดิฉนั ประสบความสาเร็ จในการดาเนิ นชีวิตจากกระบวนการโค้ช ที่เริ่ มต้นจากการเป็ นโค้ชชี่ และพัฒนาตนเองมาสู่ เส้นทางการ
เป็ นโค้ช ส่ งเสริ มพัฒนาให้นอ้ งๆ ประสบความสาเร็ จหลายท่าน ครั้งนี้จึงคาดหวังว่าท่านจะพบวิธีการรักตัวเอง พัฒนาตนเองได้
ถูกวิธีมากขึ้น ด้วยการมองเห็นประโยชน์ของการฝึ กฝนและเริ่ มต้นลงมือทาจากเรื่ องที่ถนัดและง่ายที่สุด ซึ่ งเป็ นเป้าหมายสาคัญ
ต่อการเปลี่ยนแปลงตนเองครั้งยิง่ ใหญ่ในการดาเนินชีวติ ด้วยตัวท่านเอง
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สวัสดีครับผมอาจารย์บุญเลิศ คณาธนสาร เป็ นวิทยากร และที่ปรึ กษา ที่มีความ
เชี่ยวชาญในเรื่ องดังต่อไปนี้
1. ทักษะการคิด (Thinking Skills)
2. ทักษะการแก้ปัญหาและตัดสิ นใจ (Problem Solving and Decision Making Skills)
3. ทักษะการปรับปรุ งกระบวนการ (Process Improvement Skills)

อาจารย์ บุญเลิศ คณาธนสาร

โดยทั้ง 3 เรื่ องมีแกนหลักร่ วมกัน ก็คือ ในเรื่ องทักษะการคิด (Thinking Skills) ซึ่ ง
เชื่อมโยงไปถึงหลักการทางานของสมอง (Whole Brain) และความเข้าใจในเรื่ องบุคลิกภาพ
ของคน (Personal Types) ในแบบต่าง ๆ
ยิง่ ได้มาร่ วมงานกับสถาบัน EnTraining ที่ใช้แนวการเรี ยนรู ้สไตล์ Training &
Group Coaching (T&GC) ก็ทาให้ได้ตระหนักถึงความสาคัญในการให้ผเู ้ รี ยนได้สารวจตัวเอง
พิจารณาตัวเองว่าติดหลุมพรางความคิดใด ก็ทาให้ยงิ่ เกิดความเชื่อมัน่ ว่าแนวการเรี ยนรู ้สไตล์
T&GC จะทาให้ผเู ้ รี ยนเกิดการตระหนักรู ้ และเปลี่ยนแปลงได้ดว้ ยตนเอง

มุมมองเกี่ยวกับการฝึ กอบรม
การฝึ กอบรมเป็ นส่วนหนึง่ ที่สาคัญในเรื่ องการพัฒนาบุคลากรภายในองค์กร โดยการฝึ กอบรมบุคลากรภายในองค์กรเป็ นการเรี ยนรู้แบบผู้ใหญ่
(Adult Learning) ที่มีเป้าหมายมากไปกว่าการให้ ความรู้ แต่ต้องสามารถทาให้ ผ้ เู รี ยนรู้เกิดการตระหนักรู้ มีทศั นคติเชิงบวกต่อการเปลี่ยนแปลง
ด้ วยตนเอง รวมไปถึงการพัฒนาให้ ผ้ เู รี ยนมีทกั ษะที่จาเป็ นในด้ านต่าง ๆ ที่สามารถนาไปใช้ งานได้ แต่ระยะเวลาที่ใช้ ในการฝึ กอบรมจะเป็ น
เพียงช่วงระยะเวลาสัน้ ๆ ดังนันการพิ
้
จารณาเลือกแนวการเรี ยนรู้ที่จะนามาใช้ ในการฝึ กอบรมเพื่อให้ สอดคล้ องกับเป้าหมายที่ต้องการจึงมี
ความสาคัญอย่างยิ่ง ซึง่ แนวการเรี ยนรู้สไตล์ Training & Group Coaching (T&GC) เป็ นแนวการเรี ยนรู้หนึง่ ที่มาสามารถตอบโจทย์เป้าหมาย
ของการฝึ กอบรมได้ เป็ นอย่างดี

แนวความคิดเรื่องการพัฒนาบุคลากร
การพัฒนาบุคลากร ไม่วา่ จะเป็ นการฝึ กอบรม การทากิจกรรมกลุม่ ย่อย (Small Group Activity) การจัดการความรู้ (Knowledge
Management) การสร้ างชุมชนนักปฏิบตั ิ (Community of Practice) ฯลฯ ล้ วนเป็ นการก่อให้ เกิดสังคมแห่งการเรี ยนรู้ (Learning Society) ขึ ้น
ภายในองค์กร อันจะนาไปสูอ่ งค์กรแห่งการเรี ยนรู้ (Learning Organization)
ดังนันการพั
้
ฒนาบุคลากรจึงเป็ นการลงทุนที่ค้ มุ ค่าที่สดุ เมื่อเปรี ยบเทียบกับการลงทุนในสินทรัพย์ตา่ ง ๆ เพราะการลงทุนในบุคลากรจะ
นาไปสูก่ ารทางานที่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ส่งผลให้ สินค้ าที่ออกมามีคณ
ุ ภาพที่ดี ส่งมอบลูกค้ าทันเวลา มีการบริ การที่ดี ทาให้ สินค้ า
ของบริษัทได้ รับการยอมรับ และมียอดขายที่เพิ่มขึ ้น อันจะนาไปสูผ่ ลกาไรขององค์กร

เป้ าหมายในอาชีพวิทยากร และที่ปรึกษา
ผมมีความตังใจที
้ ่จะพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องในเรื่ องความรู้ และทักษะต่าง ๆ ในเรื่ องที่มีความสนใจ เพื่อให้ เกิดความเชี่ยวชาญในเรื่ อง
นัน้ ๆ ยิ่ง ๆ ขึ ้นไป และนามาผนวกเข้ ากับแนวการเรี ยนรู้สไตล์ Training & Group Coaching (T&GC) เพื่อทาหน้ าที่วิทยากร และที่ปรึกษาให้ กบั
องค์กร และหน่วยงานต่าง ๆ รวมไปถึงสถาบันการศึกษาต่าง ๆ เพื่อก่อให้ เกิดสังคมแห่งการเรี ยนรู้ (Learning Society)
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อ.ไรย์ วนิ ทร์ บุญสวัสดิ์

สวัสดีครับผมโค้ชไรย์วนิ ท์ บุญสวัสดิ์ ครับ ขอถือโอกาสนี้ทกั ทายพูดคุยกับท่านผูอ้ ่านทุก
ท่านครับ ผูอ้ ่านบางท่านก็อาจจะได้พบเจอตัวจริ งเสี ยงจริ งกันมาบ้างแล้ว ในขณะที่หลายๆท่านก็อาจจะ
ยังไม่เคยได้พบเจอกันมาก่อน แต่ในอนาคตก็หวังเป็ นอย่างยิง่ ว่าจะได้มีโอกาสได้รู้จกั กันครับ (พูดซะ
เหมือนตัวเองเป็ น Celeb เลยครับ) ทุกๆครั้งที่เราพบเจอกันหรื อรู ้จกั กันเป็ นครั้งแรกก็มกั จะทักทายกัน
อย่างเป็ นทางการ ตั้งแต่การถามไถ่ชื่อเสี ยงเรี ยงนามกัน ไปจนถึงอาชีพการงาน สังกัดขององค์กร
ตาแหน่งแห่งหน ว่าทางานอะไรอยูบ่ า้ ง สิ นค้าและบริ การขององค์กรที่ทางานให้น้ นั คืออะไร ซึ่งจริ งๆ
แล้วก็ไม่ได้มีอะไรมากไปกว่าการทาความรู ้จกั กันให้มากยิง่ ขึ้นนัน่ เอง หากพูดคุยถูกอัธยาศัยกันก็อาจจะ
ถามคาถามที่ลว้ งลึกกันเข้าไปอีก อาทิ จบการศึกษาระดับใดจากสถาบันไหน จบเมื่อไหร่ ปีอะไร
(ประมาณต้องการจะลาดับความเป็ นพี่นอ้ ง หากรู ้วา่ จบมาจากสถาบันเดียวกัน แต่แท้จริ งแล้วคืออยาก
ทราบอายุนนั่ เอง) ชวนพูดคุยไปเพือ่ ค้นหามูลเหตุจูงใจถึงการเลือกอาชีพ เป้าหมายในชีวติ ฯลฯ

สาหรับตัวผมเองแล้ วหากได้ รับคาถามในลักษณะเดียวกัน เช่น ถามว่าทางานอะไรอาชีพอะไร หรื อมีเป้าหมายในชีวิต วิสยั ทัศน์สว่ นตัวเป็ น
อย่างไร เป็ นอะไรที่ตอบกลับไปยากทีเดียวครับ เพราะที่ผา่ นมาผมทางานหลายอย่างหลายอาชีพ และแม้ ในปั จจุบนั เองก็ตามก็ยงั ทาหลายๆสิง่
หลายๆอย่างพร้ อมๆกันไป (ประเภท Multitasking) การจะสรุปว่าทางานอะไรอาชีพอะไรก็เลยต้ องคิดหลายตลบหน่อย ครัน้ จะตอบว่าเป็ นโค้ ช
ผู้บริหาร (Executive Coach) พัฒนาศักยภาพให้ กบั ผู้บริหาร สร้ างเสริมภาวะผู้นา เป็ นที่ปรึกษาธุรกิจในการพัฒนาองค์กร เป็ นนักวิชาการ เป็ น
นักยุทธศาสตร์ (จนบ่อยครัง้ ที่คนรอบข้ างมักจะขนานนามให้ เป็ นจอมบงการบ้ าง จอมโปรเจ็คบ้ าง) ซึง่ หากตอบให้ ครบก็คงต้ องอธิบายกันอีกพัก
ใหญ่ แล้ วก็คงยังไม่เข้ าใจว่าจริงๆแล้ วผมทางานอะไรกันแน่ แต่สดุ ท้ ายก็ลองมาคิดใคร่ครวญดูวา่ หากจะให้ นิยามที่สนๆกระชั
ั้
บๆเข้ าใจได้ ไม่ยาก
ว่างานที่ผมทานันคื
้ ออะไร ก็เลยได้ ข้อสรุปว่า อาชีพการงานของผมคือการช่วยจุดประกายความฝันและสร้ างฝันของผู้อื่นให้ เป็ นจริงครับ ไม่วา่
ฝันนันจะเป็
้
นของบุคคลหรื อขององค์กรก็ตาม โดยการโค้ ชให้ ผ้ นู นพั
ั ้ ฒนาและนาศักยภาพที่มีอยูม่ าใช้ ประโยชน์อย่างเต็มที่ในการสานฝันของ
ตนให้ เป็ นจริง
ผมเชื่อในเรื่ องของ Life Time Learning หรื อการเรี ยนรู้ตลอดชีวิตครับ เพราะการเรี ยนรู้จะช่วยให้ เราสามารถเติบโตได้ ตลอดชีวิตของเรา
เป็ นการเติบโตทางปั ญญาและจิตวิญญาณครับซึง่ ไม่มีที่สิ ้นสุด แม้ ร่างกายเราจะหยุดเติบโตเมื่อเข้ าสูว่ ยั ผู้ใหญ่แล้ วก็ตาม การฝึ กอบรมก็ เป็ น
มรรควิธีหนึง่ ของการเรี ยนรู้เช่นเดียวกัน แต่สว่ นใหญ่แล้ วพวกเราเมื่อได้ ยินคาว่าฝึ กอบรมแล้ วก็มกั จะเกิดมโนทัศน์ของการเรี ยนแบบห้ องเรี ยน
ขึ ้นมาซึง่ ก็เป็ นความเข้ าใจที่ถกู ต้ องในมิติเล็กๆมิติหนึง่ เท่านัน้
แต่สว่ นใหญ่แล้ วผู้ให้ การอบรม(บริษัท/องค์กรด้ านฝึ กอบรม วิทยากรและ
ผู้บรรยายทังหลาย)
้
ก็ยงั ยึดมัน่ อยูก่ บั รูปแบบนี ้ไม่ว่าจะเป็ นการอบรมเรื่ องอะไรก็ตาม
ในขณะที่ผมเองไม่เชื่อมัน่ ในการใช้ วิธีแบบนันเพี
้ ยงวีธีเดียวในการฝึ กอบรม กล่าวคือผมไม่ได้ ยดึ ติดกับวิธีการ แต่มงุ่ เน้ นที่การส่งมอบสิง่ ที่ผ้ ู
เข้ าอบรมหรื อเจ้ าของโครงการฝึ กอบรมหรื อโจทย์ของผู้บริหารองค์กรเป็ นสิ่งสาคัญสูงสุด ประกอบกับหัวข้ อการอบรมแล้ วจึงสร้ างสรรค์แนว
ทางการอบรมที่ได้ ผลที่สดุ ในการทาให้ บรรลุวตั ถุประสงค์การเรี ยนรู้ที่ต้องการให้ เกิดขึ ้น สิ่งหนึง่ ที่ผมถือเป็ นปรัชญาการฝึ กอบรมก็คื อ การเรี ยนรู้
เชิงบวก กล่าวคือ เรี ยนรู้ไปแล้ วก่อให้ เกิดมูลค่าเพิ่มอะไรบ้ างทังต่
้ อตัวผู้อบรมเอง และผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียที่
เกี่ยวข้ อง สิ่งที่ได้ จากการเรี ยนรู้ต้องก่อเกิดประโยชน์อย่างเป็ นรูปธรรม ซึง่ ก็จะตอบโจทย์ของผู้บริหารระดับสูงขององค์กรได้ วา่ การใช้ จ่าย
เพื่อการฝึ กอบรมนันได้
้ ผลตอบแทนที่ค้ มุ ค่าหรื อไม่
อย่างไรก็ตามการฝึ กอบรม การสัมมนาก็เป็ นแนวทางหนึง่ ของการส่งเสริมการเรี ยนรู้ตลอดชีวิตของพวกเรา ทังนี
้ ้จะช่วยในการเปิ ดโลกทัศน์
ของเราให้ กว้ างไกลขึ ้นและช่วยให้ ความรู้ของเรายังทันสมัยอยูเ่ สมอ และสามารถก่อเกิดคุณค่าต่องานและชีวิตของเราได้ หากเรารู้จกั ที่จ ะนาสิ่ง
ที่ได้ เรี ยนรู้มาประยุกต์ใช้ อย่างจริ งจัง ซึง่ ในการส่งมอบองค์ความรู้ผ่านการฝึ กอบรมของผมจะอยู่บนแนวทางหลักการที่ผนวกการประยุกต์ใช้ ใน
งานจริงตามบริ บทธุรกิจของแต่ละองค์กรหรื อในประเด็นความสนใจส่วนตัวของผู้รับการสอนแนะ (Coaching) ดังนันการลงทุ
้
นเพื่อการ
ฝึ กอบรมจึงเป็ น
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สิ่ งที่ผนู ้ าและผูบ้ ริ หารระดับสู งที่เปี่ ยมวิสัยทัศน์ขององค์กรชั้นนาให้
ความสาคัญอย่างมาก เนื่องจากโลกของเราได้เปลี่ยนแปลงไป
มากแล้ว ศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจและความเข้มแข็งของ
องค์กรไม่ได้อยูบ่ นรากฐานของทรัพยากรและเงินทุนเป็ นหลักเช่น
ในอดีต แต่อยูท่ ี่ภูมิปัญญา(Intelligence) ของทรัพยากรมนุษย์ใน
องค์กรซึ่ งเป็ นทรัพย์สินที่จบั ต้องไม่ได้ (Intangible Asset) ประเภท
หนึ่งขององค์กร การลงทุนด้านการฝึ กอบรมจึงเป็ นยุทธศาสตร์หลัก
ที่สาคัญที่ทุกๆองค์กรต้องให้ความสนใจ ด้วยการเลือกสรรผูส้ ่ งมอบ
องค์ความรู ้ที่มีเทคนิควิธีปลูกฝังความรู ้ที่องค์กรต้องการให้เกิดขึ้น
ได้อย่างมีประสิ ทธิ ผลเป็ นรู ปธรรม วัดผลและประเมินประโยชน์
จากการอบรมได้อย่างชัดเจน ก่อเกิดการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นกับ
องค์กรหรื อตัวผูผ้ า่ นการฝึ กอบรมได้
กล่าวคือนาไปสู่ ผลลัพธ์ที่
องค์กรหรื อผูร้ ับการฝึ กอบรมคาดหวังไว้ได้ มุมมองและกระบวน
ทัศน์เกี่ยวกับการฝึ กอบรมสาหรับฝ่ ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของ
องค์กรก็จะต้องเปลี่ยนแปลงไป
โดยจะต้องไม่เน้นแต่เรื่ องของ
ค่าใช้จ่ายหรื องบประมาณเป็ นหลัก และไม่เน้นเชิงปริ มาณ เช่น ควร
ยุติแนวคิดการพัฒนาบุคลากรที่เน้นการใช้งบประมาณที่ได้รับ
จัดสรรมาให้ได้หลักสู ตรฝึ กอบรมมากที่สุดโดยสรรหาผูใ้ ห้บริ การ
ที่ราคาถูก และใช้ปริ มาณหลักสู ตรที่จดั ขึ้นได้สาเร็ จเป็ นสิ่ งที่วดั ผล
งานของงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ขององค์กร แต่ควรเปลี่ยนไปสู่
การออกแบบแนวทางการฝึ กอบรมที่ยดึ โยงกับเป้าหมายทางธุรกิจ
ขององค์กรและยุทธศาสตร์ ขององค์กรให้มากยิง่ ขึ้นโดยการเข้าไปมี
ส่ วนร่ วมกับฝ่ ายบริ หารระดับสู งขององค์กรในการวางยุทธศาสตร์
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ขององค์กร (เปลี่ยนบทบาทไปสู่ การเป็ น
็ ะทา
Strategic HRD) ซึ่ งสิ่ งที่ได้รับจากการเปลี่ยนกระบวนทัศน์กจ
ให้การฝึ กอบรมขององค์กรเกิดการมุ่งเน้นอย่างถูกต้องมีการ
ออกแบบหลักสู ตรฝึ กอบรมที่สอดรับกับทิศทางเป้าหมายในอนาคต
ขององค์กรที่กาลังจะก้าวไป การใช้จ่ายงบประมาณฝึ กอบรมก็จะมี
ความคุม้ ค่าที่สุด องค์ความรู ้ต่างๆที่องค์กรได้รับจากการฝึ กอบรมก็
จะได้รับการนาไปสู่ การใช้งานจริ งในองค์กรเพื่อประโยชน์ทาง
ธุรกิจอย่างเต็มที่ ซึ่ งรับรองได้วา่ หากเป็ นในลักษณะนี้แล้วผลงาน
ของผูป้ ฏิบตั ิงานรับผิดชอบด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของ
องค์กรจะเข้าตาผูบ้ ริ หารระดับสู งอย่างแน่นอนครับ
หาก
เปรี ยบเทียบให้เห็นภาพอย่างง่ายๆก็อาจจะยกตัวอย่างการยิงเป้ าครับ
กล่าวคือเล็งให้แม่น ใช้กระสุ นให้นอ้ ย ออกแรงครั้งเดียวก็ได้แต้ม
ดีกว่าการยิงแบบปูพรมไปไหนๆ เพราะ
สิ้ นเปลืองทั้งกระสุ น (งบประมาณขององค์กร) ทั้งพลัง (เวลาและ
ทรัพยากรที่หมดไปกับหลักสู ตรการฝึ กอบรมมากมาย) และยังไม่
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ได้ผลตามที่คาดหวัง (ไม่ก่อเกิดประโยชน์หรื อการเปลี่ยนแปลง
ขึ้นกับองค์กรอย่างที่ผบู ้ ริ หารคาดหวัง) โดยสรุ ปเกี่ยวกับการฝึ ก
อบรมก็คือรู ปแบบหนึ่งของการเรี ยนรู ้ตลอดชีวิตสาหรับบุคคลและ
องค์กร ซึ่ งหนทางใหม่ที่ดีกว่าคือ การบริ หารการฝึ กอบรมผ่าน
แนวคิดมุ่งเน้นหวังผล “More With Less” แบบ Strategic HRD และ
การฝึ กอบรมต้องไม่ยดึ ติดกับวิธีการที่คุน้ ชิน (เช่น การอบรมแบบ
ห้องเรี ยน “Classroom”) แต่ควรออกแบบวิธีการเรี ยนรู ้ที่เหมาะสม
กับประเภทความรู ้ที่ตอ้ งการปลูกฝังบ่มเพาะ และถ้าจะให้องค์กรมี
ความสามารถในการแข่งขันอย่างแท้จริ งได้แล้ว การอบรมจะต้อง
ไม่เป็ นการส่ งมอบความรู ้มือสอง
แต่การอบรมจะต้องมี
กระบวนการที่เอื้ออานวยและส่ งเสริ มให้ผรู ้ ับการอบรมเกิดทักษะ
และความสามารถที่จะคิดได้และคิดเป็ นด้วย เพื่อนาพาไปสู่ การ
สร้างสิ่ งที่เป็ นองค์ความรู ้เฉพาะ (Implicit Knowledge หรื อ
Uncommon Sense) ที่ช่วยให้องค์กรสามารถแข่งขันได้

วิสัยทัศน์ หรื อเป้ าหมายของวิทยากรในเรื่ องอาชีพ
หากถามว่าแล้วสาหรับผมเองนั้น
มีวสิ ัยทัศน์หรื อ
เป้าหมายส่ วนตัวอะไรบ้างในเรื่ องอาชีพ ก็ขอตอบว่างานในอุดมคติ
สาหรับผมแล้วก็คืองานที่สามารถก่อเกิดประโยชน์ได้หลายๆอย่าง
พร้อมๆกันในเวลาเดียวกัน ยิง่ ผลของงานนั้นก่อเกิดประโยชน์ต่อ
สังคมและเพื่อนมนุษย์ดว้ ยแล้วก็ยงิ่ ยอดเยีย่ มครับ ดังนั้นการงาน
อาชีพหนึ่งที่ผมกาลังทาอยูใ่ นปั จจุบนั คือการเป็ นโค้ชและที่ปรึ กษา
ซึ่ งก็สามารถตอบโจทย์และจัดเป็ นงานตามลักษณะอุดมคติที่ระบุไว้
ได้เช่นกัน นอกจากนี้หากถามว่าแล้วผมนิยามความเป็ นตัวเองหรื อ
ได้กาหนดวิสัยทัศน์ไว้อย่างไรบ้าง ก็แน่นอนครับว่าการเป็ นผูน้ าคือ
นิยามหนึ่ งที่ตอ้ งการสร้างให้เกิดขึ้นเป็ นฉลาก (Label) ประจาตัว
แล้วการเป็ นผูน้ าในแบบฉบับของผมหมายถึงอย่างไร ที่แน่ๆคือ
ไม่ใช่ผนู ้ าที่ถูกกาหนดหรื อขึ้นอยูก่ บั ตาแหน่งหน้าที่การงานอะไร
แต่ผมขอเป็ นผูน้ าทางความคิดครับ (Taught Leader) ทั้งในเรื่ องของ
การทาให้เกิดความสามารถในการคิดได้และคิดเป็ นแก่กลุ่มคนใน
สังคม (ซึ่ งจะช่วยลดปั ญหาวุน่ วายต่างๆที่เป็ นอยูใ่ นปั จจุบนั นี้ได้
อย่างมากมาย) และการจุดประกายให้มีความคิดใหม่ๆหรื อการสร้าง
หน่อเชื้อแห่งความคิดและไอเดียเพื่อนาไปสู่ การต่อยอดโดยผูอ้ ื่น
และเพื่อนมนุษย์ในสังคมแวดล้อมจนเป็ นประโยชน์ต่อส่ วนรวม
จากความสามารถในการคาดการณ์และเล็งเห็นภาพในอนาคต
(Foresight)
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Brain Say Yes!

อ.โมทย์ศักดิ์ แสงทอง

“เข้าใจสมอง เพื่อพัฒนาศักยภาพของสมองเราเองและสมองของคนรอบข้าง
เข้าใจสมอง เพื่อเข้าใจความแตกต่างของสมองเราและผูอ้ ื่น เพือ่ ลดความขัดแย้ง
และเข้าใจสมอง เพื่อสามารถโน้มน้าวสมองของผูอ้ ื่น ให้ทาตามสิ่ งที่เราต้องการ”
การเข้าใจธรรมชาติการทางานของสมองของเรา ทาให้เราสามารถปรับวิธีการคิดและการทางานให้สอดคล้องกับ
รู ปแบบการทางานของสมอง เพื่อดึงศักยภาพสมองของเราให้ทางานได้อย่างมีประสิ ทธิภาพสู งสุ ด
แล้ววันนี้เรารู ้จกั สมองของตัวเราเองได้ดีเพียงใด

มุมมองต่ อการฝึ กอบรมมุมมองต่ อการฝึ กอบรม
สิ่งที่ควรจะเห็นหลังการอบรมไม่ใช่เพียงแค่ได้ ความรู้ที่มากขึ ้น แต่เป็ นการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมและทักษะการทางานที่ดีขึ ้น ไม่เช่นนันเรา
้
คงเลือกหาความรู้จากสื่ออื่นๆ ได้ มากมาย ไม่จาเป็ นต้ องสละเวลาที่มีคา่ มาเข้ ารับการอบรม
การฝึ กอบรม จึงไม่ใช่เพียงแค่การสอนเพื่อให้ ความรู้ แต่ต้องเกิดกระบวนการที่จะทาให้ ผ้ เู ข้ าอบรมปรับความคิดและเปลี่ยนความรู้สกึ ให้
สามารถคิดในแง่บวกและรู้สกึ ในแง่ดีในเรื่ องนันก่
้ อน จึงจะทาให้ ผ้ เู ข้ าอบรมอยากจะเชื่อมโยงความรู้ไปสูก่ ารใช้ ประโยชน์ในการทางาน ซึ่งจะนาไปสู่
การเปลี่ยนแปลงที่แท้ จริง
เพราะสมองของเรามักจะทาให้ เราเข้ าหาสิง่ ที่ชอบ และหนีหา่ งสิ่งที่ไม่ชอบอยูเ่ สมอการฝึ กอบในแนวทาง Training and Group Coaching จึง
เน้ นใช้ การตังค
้ าถามเป็ นเครื่ องมือในการทาให้ ผ้ เู ข้ าอบรมตอบตัวเองเพราะอะไรเราจึงต้ องเปลี่ยนแปลง
การเปลี่ยนแปลงนันจะเกิ
้
ดประโยชน์
อย่างไรเป็ นอันดับแรก แล้ วจึงให้ ผ้ เู ข้ าอบรมได้ ดงึ ศักยภาพของตัวเองอกมา เพื่อสร้ างทางเลือกในการค้ นหาวิธีการใหม่ๆ ที่เหมาะสมกับตนเองมาก
ที่สดุ

มุมมองต่ อการพัฒนาบุคลากร
คิดว่าตอนนี ้คนรอบข้ างตัวเรา หรื อแม้ กระทัง่ ตัวเราเองได้ ใช้ ศกั ยภาพสมองของเราได้ เต็มที่หรื อยังครับ แล้ วคิดว่าเราใช้ ไปแค่ไหน
โดยธรรมชาติแล้ วสมองของเราแสดงศักยภาพของตัวเองได้ น้อยมาก เนื่องจากมีปัจจัยเชิงลบหลายๆ อย่าง ที่จะทาให้ เราใช้ สมองส่วนคิดได้
น้ อยลง เกิดความคิดภายใต้ กรอบที่จากัด แล้ วหันไปใช้ สมองส่วนอารมณ์กนั มากขึ ้น
และถึงแม้ วา่ สมองของเราจะไม่สามารถแบ่งจานวนเซลล์ของตนเองเพิ่มขึ ้นได้ แล้ ว แต่เราก็ยงั สามารถพัฒนาสมองของเราไปได้ อีกไม่จากัด ด้ วย
การสร้ างความเชื่อมโยงเซลล์สมองแต่ละเซลล์เข้ าด้ วยกันให้ มากขึ ้น เรื่ องของการพัฒนาสมองจึงเป็ นเรื่ องที่เราสามารถทาได้ อย่างต่อเนื่องไปตลอด
ชีวิต ซึง่ หมายถึงศักยภาพของเราอาจไม่ได้ มีจากัดอย่างที่เราคิด
สมองและวิธีการคิดของเราจึงเป็ นตัวแปรที่สาคัญสาหรับการแสดงออกถึงศักยภาพของตัวเรา ที่เราควรเรี ยนรู้ ทาความเข้ าใจ แล้ วนามันไปใช้ ใน
การพัฒนาทังตั
้ วเราเองและผู้อื่น เพื่อให้ หลุดจากกรอบความคิดที่จากัดเดิมๆ

เป้ าหมายในอาชีพวิทยากร
ผมมีความมีความสุขและรู้สกึ มีพลังทุกครัง้ ที่ได้ เดินกระบวนการเรี ยนรู้ไปกับผู้เข้ าอบรม
เพราะรู้วา่ ตนเองกาลังเดินสูเ่ ส้ นทางในการเป็ น
ผู้เชี่ยวชาญด้ านการพัฒนาศักยภาพของสมองภายในองค์กรอย่างที่ตนเองตังใจ
้ ผมเชื่อเสมอว่าเราทุกคนมีศกั ยภาพในตนเองมากกว่าที่เราคิด และ
รู้สกึ เป็ นเรื่ องท้ าทายในการนาเสนอเรื่ องของสมองที่ตนเองสนใจไปถ่ายทอดแก่คนอื่นๆเพื่อสร้ างให้ บคุ ลากรภายในองค์กรกลายเป็ นผู้มีความเข้ าใจ
ในการทางานของสมอง แล้ วนาไปประยุกต์ใช้ ในการทางานได้ จริง
การเข้ าใจการทางานของสมอง จะทาให้ เรารู้ว่าเราจะบริหารจัดการงาน เวลา ข้ อมูล รวมถึงคนรอบข้ างของเราอย่างไร ให้ เกิดสภาวะที่เรา
สามารถใช้ สมองของเราสร้ างความคิดและพัฒนาทักษะได้ อย่างเต็มประสิทธิภาพ
ผมเชื่อว่า การที่ตวั เราเองสามารถเข้ าใจกระบวนการทางานของสมอง ซึง่ เป็ นต้ นตอของความคิดและการกระทาของตัวเรา จะทาให้ เราสามารถ
หาวิธีการที่เหมาะสมในการดึงศักยภาพของสมองทังของเราและเพื
้
่อนร่วมงานออกมาใช้ ได้ อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ ้น ซึง่ หมายถึงผลลัพธ์ในการ
ทางานที่สงู ขึ ้นตามมา
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อ. ณัฏฐา วงศ์รตั นพิบลู ย์ (Coach Air)
http://www.coach-air.net/

 แนะนาตัว
สวัสดีค่ะ ชื่อ โค้ ชแอร์ (Coach Air) นะคะ ดีใจที่ได้ เดินบนเส้ นทางที่มีสว่ นช่วยองค์กรในการพัฒนาบุคลากร ปั จจุบนั เป็ นทังโค้
้ ชและที่
ปรึกษาให้ กบั ลูก และ เป็ นผู้บริ หาร เป็ นที่ปรึกษา และโค้ ช ให้ กบั พนักงาน ถามว่า ทาไมต้ องเป็ นอะไรเยอะแยะ เพราะ แต่ละบทบาท
สร้ างการเปลี่ยนแปลงให้ เกิดขึ ้นไม่เหมือนกัน โดยเฉพาะในยุคสมัยที่ คนมีเทคโนโลยีอยู่ในมือเกือบตลอดเวลา บทบาทที่ให้ ความสุข
ได้ กบั ทังตั
้ วเองและผู้ที่เราเกี่ยวข้ องด้ วย คือ บทบาท “โค้ ช”
 มุมมองเกี่ยวกับการฝึ กอบรม
ปั จจุบนั การฝึ กอบรมให้ กบั พนักงานมีหลายแนวทาง และส่วนใหญ่ ให้ ความสาคัญกับการให้ ความรู้ หรื อ สร้ างความรู้ สึกที่ดี สนุก
หรื อ มีความสุข ให้ กบั พนักงาน เพราะพนักงานถือเป็ นทรัพย์สินที่มีค่าขององค์กร การฝึ กอบรมไม่ว่ารู ปแบบใดย่อมก่อให้ เกิดคุณค่า
ทางจิตใจที่ดีตอ่ องค์กร องค์กรจึงให้ ความสาคัญกับการจัดฝึ กอบรมให้ กบั พนักงาน
การฝึ กอบรมที่ไม่ได้ ถูกนาไปใช้ ย่อมไม่สามารถสร้ างคุณค่าให้ กบั พนักงานได้ การพัฒนาบุคคลากรด้ วยรู ปแบบที่ทาให้ พนักงานเกิด
การเรี ยนรู้ และนาไปใช้ ได้ โดยตรงที่องค์กรมักปฏิบตั ิกนั คือ On the Job Training โดยหัวหน้ างาน หรื อพี่เลี ้ยง ซึง่ ก็จะทาให้ พนักงาน
สร้ างความสัมพันธ์ เกิดมีองค์ความรู้ ในงานที่รับผิดชอบนันๆ
้ แต่หากต้ องการต่อยอดจากสิ่งที่ทา โดยมากต้ องได้ องค์ความรู้ ใหม่ๆ
เพิ่มเติมซึง่ ก็คือ การจัดการฝึ กอบรม โดยหากการฝึ กอบรมหากสามารถเชื่อมโยงกับสิ่งที่เป็ นอยูใ่ นปั จจุบนั ได้ จึงจะทาให้ การอบรมนัน้
สร้ างคุณค่าเพิ่มในตัวพนักงานนัน้ และหากทาให้ พนักงานใช้ ศักยภาพหรื อคุณ ค่าที่ มีอ ยู่ในตัวพนักงานออกมาใช้ ไ ด้ อย่า งเต็ม
ประสิทธิภาพอีกด้ วย ก็จะเกิดประโยชน์ทงั ้ พนักงานและองค์กร
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 แนวความคิดเรื่ องการพัฒนาบุคลากร
การพัฒนาพนักงานมีหลายแนวทาง แต่จากที่ได้ พูดคุยกับผู้บริ หารยุคใหม่ จะให้ ความสนใจการทาให้ พนักงานมีแนวทางพัฒนา
ตัวเองได้ ด้วยตัวเอง (Self-Development & Learning) มากกว่าการทาให้ พนักงานมีความรู้ มากขึ ้น เพราะความรู้ ในปั จจุบนั สามารถ
หาได้ ทงในห้
ั ้ องเรี ยน และ นอกห้ องเรี ยน โดยเฉพาะจากสื่อ Internet และ Social ต่างๆ แต่เมื่อได้ ความรู้ มาแล้ ว มักไม่ได้ นาไปใช้ ใน
ชีวิตจริ ง ไม่ว่าจะเป็ นชีวิตการทางาน หรื อ ชีวิตครอบครัว หรื อ ชีวิตส่วนตัว แม้ จะเหมือนความรู้เก็บเป็ นศักยภาพตามหลักวิชาการ แต่
เมื่อไม่ได้ นามาใช้ สมองก็จะไม่สามารถเก็บเป็ นความจาในระยะยาวได้ การพัฒนาตัว เองจึงไม่ค่อยได้ ผลเท่าที่ควร นอกจากนี ้ การที่
โลกมีพฒ
ั นาการที่รวดเร็วส่งผลให้ Generation ของคนแคบขึ ้น จะเห็นว่าในองค์กรหนึง่ หากดาเนินธุรกิจมาเป็ นเวลานานแล้ ว จะมีคน
ที่ทางานในองค์กรอย่างน้ อย 3 Generation ทาให้ เกิดความแตกต่างทางด้ านความคิดและมุมมองต่อชีวิตและการทางาน นอกจากนี ้
เมื่อพนักงานเติบโตขึน้ ไปพร้ อมๆกับการเติบโตขององค์ กร หรื อ เมื่อต้ องการสร้ างการเปลี่ยนแปลงให้ เกิดขึน้ ในองค์กร นอกจาก
ประสบการณ์ ในงานที่พนักงานเรี ยนรู้ และสะสมแล้ ว การถ่ายทอดองค์ความรู้ ระหว่างพนักงาน-ผู้บริ หารสู่พนักงานรุ่ นใหม่ที่เข้ ามา
การพัฒนาบุคลากรในรูปแบบเดิมๆที่เน้ นการให้ ความรู้ หรื อ การใช้ เทคนิคการสอนงานในรูปแบบเดิมอาจไม่เพียงพอ การโค้ ช จึงเป็ น
แนวทางที่ช่วยในการเติมเต็มในเรื่ องการพัฒนาบุคลากรในยุคปั จจุบนั และหากผสมผสานการสอน และ การโค้ ชเข้ าด้ วยกันอย่างลง
ตัว การพัฒนาบุคลากรจะให้ ผลตอบแทนที่ค้ มุ ค่า
 วิสัยทัศน์ เกี่ยวกับการเป็ นโค้ ช
ส่วนตัว ในฐานะที่เคยใช้ ชีวิตการเป็ นพนักงานประจา ในฐานะพนักงาน ในฐานะผู้บริ หาร และ ปั จจุบันเป็ นเจ้ าของธุรกิจ ผ่าน
ความรู้ สึกเกี่ยวกับการพัฒนาตัวเอง และ การบริ หารคน มาพอสมควร ประกอบกับสภาพแวดล้ อมทางการแข่งขันที่สงู ขึ น้ มากใน
ปั จจุบนั ได้ สร้ างความ กลัว ความกังวล และ ความเครี ยด ให้ กบั คนทางานเป็ นอย่างมาก ทาอย่างไรจะช่วยให้ คนเหล่านี ้ มีความสุข
กับการดาเนินชีวิตท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงอย่างวุน่ วายนี ้ และ ยังมีกาลังพอที่จะสามารถช่วยเหลือผู้อื่นได้ การสร้ างการตระหนัก
รู้ (การมีสติ)ในเรื่ องต่างๆได้ ด้วยตัวเองของพนักงาน ไม่ว่า จะเป็ นการตระหนักรู้ ในคุณค่าและศักยภาพของตัวเอง ครอบครัว เพื่อน
ร่ วมงาน องค์กร และองค์ประกอบต่างๆที่อยู่รอบตัว จะช่วยให้ พนักงานสร้ างเส้ นทางการดาเนินชีวิตได้ บนสภาพความเป็ นจริ งของ
ตัวเองได้ อย่างเหมาะสมและมีความสุข ... เชื่อว่า “โค้ ช” จะเป็ นบทบาทสาคัญสาหรับการนี ้

ปั จจุบัน ตัง้ ใจ “สร้ างวัฒนธรรมการโค้ ช” ให้ เกิดขึน้ ในองค์ กรที่ตวั เองบริหารอยู่ เพราะเชื่อมั่นว่ า
กระบวนการโค้ ชที่ถูกต้ อง สามารถสร้ างการเปลี่ยนแปลง และ การตระหนักรู้ให้ กับบุคคลากรได้
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อ. วีรพันธ์ เกษสังข์
สวัสดีครับผมอาจารย์ วีรพันธ์ เกษสังข์ เป็ นวิทยากร&โค้ ช ประจาสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง ซึง่ หมวด
หลักสูตรอบรมที่ผมมีความถนัดและความเชี่ยวชาญได้ แก่
- หมวดหลักสูตรด้ านทักษะการบริหารงานและโครงการ ( Management Skill )
- หมวดหลักสูตรด้ านทักษะการคิดต่างๆและการแก้ ปัญหา ( Thinking Series & Problem Solving )
- หมวดหลักสูตรเกี่ยวกับผู้นาและการสอนงานด้ วยโค้ ชชิ่ง ( Leadership & Coaching Skill )
รูปแบบการสอนที่ผมถนัดและใช้ อยูใ่ นปั จจุบนั คือ Training & Group Coaching ซึง่ มุง่ เน้ น
การจูงใจให้ ผ้ เู รี ยนมองเห็นประโยชน์ของการเปลี่ยนแปลงหลังการอบรม และนาความรู้ที่ได้ มาสร้ าง
วิธีการในรูปแบบที่แต่ละคนถนัดแล้ วนาไปปฏิบตั ิใช้ เพื่อให้ เกิดผลลัพธ์ตามเป้าหมายที่องค์กรต้ องการ

มุมมองเกีย่ วกับการฝึ กอบรม
การอบรมที่เป็ นการพัฒนาความรู้แบ่งออกเป็ นสองส่วนคือส่วนที่เป็ น Hard Skill ได้ แก่ ทฤษฎี หลักการ เทคนิค ขันตอน
้
วิธีการ
เครื่ องมือ กฎ มาตรฐาน ต่างๆของหัวข้ อความรู้นนๆ
ั ้ และส่วนที่เป็ น Soft Skill ได้ แก่ หลักคิด มุมมอง กรอบความคิดต่างๆ ทังสอง
้
ส่วนถือเป็ นองค์ประกอบสาคัญของการนาความรู้ที่อบรมไปปฏิบตั ิ
ในมุมมองของผม ความรู้ทงสองส่
ั้
วนสามารถใช้ รูปแบบการอบรมที่แตกต่างกันเพื่อให้ เกิดประโยชน์ตอ่ ผู้เข้ าอบรมอย่างแท้ จริง
- ความรู้สว่ น Hard Skill สามารถใช้ Teaching & Training เพื่ออธิบาย นิยาม ความหมาย ต่างๆ ของเนื ้อหา และการ
ทดลองลงมือปฏิบตั ิจริงตามขันตอน
้
หรื อวิธีการผ่าน Workshop ต่างๆในคลาสเพื่อให้ ผ้ เู ข้ าอบรมมีความรู้และ
ความเข้ าใจ
-

ความรู้สว่ น Soft Skill สามารถใช้ Coaching เพื่อให้ ผ้ เู รี ยนมองเห็นศักยภาพของตัวเองแล้ วจึงนาความรู้ ที่ได้ จาก
การอบรมไปปฏิบตั ิด้วยความเชื่อมัน่ เนื่องจากCoachingเป็ นกระบวนการที่ทาให้ ผ้ เู รี ยนได้ มองเห็นหลุมพรางต่างๆ
ที่เขาติดอยู่ ทาให้ เขาไม่ได้ นาความรู้หรื อศักยภาพที่เขามีออกมาใช้ ในการทางานอย่างเต็มที่ วิทยากรในฐานะโค้ ช
จึงต้ องทาให้ ผ้ เู รี ยนได้ สอ่ งกระจกเพื่อทาให้ เขาได้ มองเห็นตัวเขาเองบนเหตุการณ์

สถานการณ์ที่ทาให้ เขาติด

หลุมพรางแล้ วจึงสร้ างกระบวนการเอาชนะหลุมพราง เพื่อปรับเปลี่ยนกรอบความคิด(Mindset)ต่อเหตุการณ์ใหม่
เพื่อนาศักยภาพ(ความรู้,ทักษะ,ประสบการณ์)ที่เขามีอยูอ่ อกมาใช้ เพื่อไปสูเ่ ป้าหมายของงานนันๆ
้
รูปแบบการสอน Training & Group Coaching ที่ผมเลือกใช้ มงุ่ เน้ นที่ผ้ เู รี ยนเกิดการเปลี่ยนแปลงหลังการอบรมจากการ
มองเห็นศักยภาพและปรับเปลี่ยนกรอบความคิด(Mindset) จากนันจึ
้ งนาความรู้ เทคนิคที่เป็ น Hard Skill ไปประยุกต์ด้วยวิธีการที่
ผู้เรี ยนเป็ นผู้เลือกเองด้ วยความเชื่อมัน่ ครับ
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แนวความคิดเรื่ องการพัฒนาบุคลากร
บุคลากรถือเป็ นทรัพยากรอย่างหนึง่ ขององค์กรที่สาคัญในการผลิตสินค้ าและบริ การนอกเหนือจากทรัพยากรอื่นๆเช่น
เครื่ องมือหรื อเครื่ องจักร ดังนันในการพั
้
ฒนาองค์กรให้ เติบโตนัน้ ในมุมมองของผม การพัฒนาทรัพยากรบุคคลเป็ นสิ่งที่สาคัญ
เนื่องจาก
- มีต้นทุนในการพัฒนาที่ถกู กว่า
-

บุคลากรสามารถพัฒนาทรัพยากรอื่นๆต่อได้ อีก ถ้ าได้ รับการพัฒนาอย่างเหมาะสม

-

บุคลากรมีศกั ยภาพในการพัฒนาที่ไม่จากัด แตกต่างจากเครื่ องจักรหรื อเครื่ องมือ

แต่ละองค์กรมีบคุ ลากรในการปฏิบตั ิงานหลายระดับและหลายหน่วยงาน
ซึง่ มีการทางานทังในเป้
้
าหมายที่ต้อง
รับผิดชอบร่วมกันและเป้าหมายส่วนบุคคลในการเพื่อไปสูเ่ ป้าหมายขององค์กร ดังนันหากมี
้
การพัฒนาความรู้ ทักษะ
ความสามารถและทัศนคติอย่างเหมาะสมตามระดับและหน่วยงานของพนักงานจะทาให้ บคุ ลากรทางานเพื่อไปสู่
เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ ้น

เป้ าหมายในอาชีพวิทยากรและที่ปรึกษาในฐานะโค้ ช
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนมีหลายระดับ ตังแต่
้ การเปลี่ยนที่ระดับ ความรู้สกึ ความคิด ความเชื่อ กรอบ
ความคิด(Mindset) หรื อความเป็ นตัวตน(Being) ซึง่ มีความลึกที่แตกต่างกัน ผมจึงตังใจพั
้ ฒนาการสอนด้ วยรูปแบบ Training
and Group Coaching อยูเ่ สมอเพื่อให้ กระบวนการที่เลือกใช้ ทาให้ ผ้ เู รี ยนเกิดการเปลี่ยนแปลงหลังการอบรมหรื อการโค้ ชอย่าง
แท้ จริงตามระดับของการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม และสอดคล้ องกับวัตถุประสงค์ของการพัฒนาบุคลากรขององค์กร
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7. ตัวอย่ างการจัดหลักสู ตรประเภททีเ่ หมาะสม
Management Development Program
7.1 ตัวอย่ างฟอร์ ม ร่ างแนวคิดสาหรั บการจัดหลักสู ตรเพื่อ

นาเสนอ
 บทสรุ ปสาหรับผูบ
้ ริ หาร
 ที่มาของโปรแกรม
 โจทย์ผบ
ู ้ ริ หาร
 ประเด็นสาคัญของการพัฒนาผูบ
้ ริ หาร
 หัวข้อสาคัญในโปรแกรม
 ผลลัพธ์ที่คาดหวัง
 วัตถุประสงค์
 เรื่ องหลักที่ควรมีในโปรแกรม
 หลักสู ตรฝึ กอบรมตาม Competency
 หัวข้อสาคัญของธุรกิจของหัวหน้างาน/องค์กร
 การดูงานองค์กรต่างๆ
 ภายในประเทศ
 ภายนอกประเทศ
 กิจกรรมเพื่อสังคม(ถ้ามี)
 การพบปะผูบ
้ ริ หารเพื่อแลกเปลี่ยนแนวความคิด
 โครงการที่รุ่นจะดาเนิ นการต่อไป





รู ปแบบที่ตอ้ งดาเนินการ
 การเลือกประธานรุ่ น
 ผูเ้ ข้าอบรมสลับกันแนะนาวิทยากร
 ผูเ้ ข้าอบรมจัดทีมทานอาหารกลางวันกับวิทยากร (ดูแล)
 ผูเ้ ข้าอบรมสลับกันเลือกเรื่ องเล่าให้ฟัง (น่าสนใจ)
ตอนเช้าของทุกวัน
 ผูเ้ ข้าอบรมสลับกันสรุ ปเนื้ อหาที่เป็ นประโยชน์จาก
การอบรมในแต่ละวันตอนเย็น
 สรุ ปโครงการโดยรวมเพื่อนาเสนอผูบ
้ ริ หารโดยผูเ้ ข้า
อบรม
 จัดทาทาเนี ยบรุ่ น (ถ้าสนใจ)
เอกสารสาคัญที่เกี่ยวข้องพอสังเขป
 Proposal โครงการเพื่อขออนุมต
ัิ
 รายชื่อผูม
้ ีสิทธิ์เข้าฝึ กอบรมในแต่ละรุ่ น
 เอกสารประชาสัมพันธ์โปรแกรมเพื่อการกระตุน
้ ความสนใจ
 ตารางการฝึ กอบรม
 เอกสารประกอบการฝึ กอบรม
 ใบประเมินวิทยากรและการฝึ กอบรม

8. โปรแกรมการฝึ กอบรม (ตัวอย่ าง)
Modern Management Program for Manager
8.1 ตัวอย่ างโปรแกรม



8.1.1. ตัวอย่างโปรแกรม “การพัฒนาผูบ
้ ริ หารระดับต้น” สาหรับ 5 วัน


วันที่ 1: เปิ ดการฝึ กอบรม
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หลักสู ตร “การบริ หารเวลาให้มีประสิ ทธิผล”



หลั[ กhสูt ตt รp “การมอบหมายงานและติ
ดตามผล”
://www.entraining.net]



หลักสู ตร “การคิดและการประยุกต์ใช้”

โดยผูบ้ ริ หารภายในองค์กรเพื่อให้เข้าใจธุรกิจเพิ่มขึ้น
หัวข้อเกี่ยวกับ “ทิศทางขององค์กร” โดยผูบ้ ริ หาร
ระดับสู งเพือ่ ทาให้เห็นวิสัยทัศน์ขององค์กร

วันที่ 2: หลักสู ตร “การแก้ปัญหาและการตัดสิ นใจ”
หลักสู ตร “การเพิม่ พลังในการสื่ อสาร”




หลักสู ตร “การเป็ นหัวหน้างานคุณภาพ”



วันที่ 3: หัวข้อเนื้อหาที่เกี่ยวกับ “ธุรกิจขององค์กร”



| Tel:02-374-8638,

หัวข้อเกี่ยวกับ “เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องในธุรกิจ

โดยผูเ้ ชี่ยวชาญขององค์กรหรื อบุคลากรภายในเพื่อ
กระตุน้ ความคิด
หมายเหตุ
0 2 - 7 3 2 -: เลื
2อ
3 กหั
4 5 วข้อใดหัวข้อหนึ่ งตามความเหมาะสม



วันที่ 4: การเยีย่ มชมสถานที่ภายนอกองค์กรที่เกี่ยวข้องกับ

ธุรกิจขององค์กร

วันที่ 5-6 : - กิจกรรมนอกสถานที่ เยีย่ มชมองค์กรขนาดใหญ่



กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ (Team Building)
 กิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม
 กิจกรรมท่องเที่ยวที่เป็ นประโยชน์ต่อลักษณะงาน
หมายเหตุ : เลือกกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งตามความเหมาะสม




การเยีย่ มชมสถานที่ภายนอกที่ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ



การทากิจกรรมเพือ่ สังคมและสาธารณประโยชน์



การบาเพ็ญกุศลหรื อกิจกรรมทางศาสนาที่มี
ประโยชน์

หมายเหตุ : เลือกกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งตามความเหมาะสม
 วันที่ 5: หลักสู ตร “จิตวิทยาการบริ หารและจูงใจ
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา”
หลักสู ตร “การสร้างทีมเวิร์คทีมในฝัน”
 หลักสู ตร “การสอนงาน (Coaching) และการเป็ นพี่
เลี้ยง (Mentory)”
หมายเหตุ : เลือกหลักสู ตรใดหลักสู ตรหนึ่งตามความเหมาะสม

ปิ ดการฝึ กอบรม โดยผูบ้ ริ หารโครงการ


ตัวอย่างโปรแกรม “การพัฒนาผู้บริหารระดับกลาง” สาหรับ
10 วัน
 วันที่ 1: เปิ ดการฝึ กอบรม
8.2



หลักสู ตร “การคิดเชิงกลยุทธ์และการประยุกต์ใช้ในการ
ทางาน”
วันที่ 2 : หลักสู ตร “การพัฒนาภาวะความเป็ นผูน้ า”



วันที่ 3 : หลักสู ตร “การแก้ปัญหาและการตัดสิ นใจ”



วันที่ 4 : หลักสู ตร “การสอนงาน (Coaching) และการเป็ น



พี่เลี้ยง (Mentor)”



วันที่ 7 : - ผูบ้ ริ หารระดับสู งพบผูเ้ ข้าฝึ กอบรม

กรรมการผูจ้ ดั การให้วิสัยทัศน์
 ผูอ
้ านวยการตามฝ่ ายต่างๆชี้แนะแนวทางการทางานตาม
ฟั งก์ชนั่
 ผูเ้ ชี่ยวชาญภายใน & ภายนอกแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
หมายเหตุ : ผูบ้ ริ หารโครงการจัดตามความเหมาะสมขององค์กร
 วันที่ 8 : หลักสู ตร “การบริ หารทีมงานและสร้างทีมเวิร์ค”


 วันที่ 9 : กิจกรรมระดมสมองจัดทาโครงการพัฒนาองค์กร

ผูเ้ ข้าฝึ กอบรมทั้งหมดทา 1 โครงการ
 ผูเ้ ข้าฝึ กอบรมแบ่งกลุ่มทาหลายโครงการ
 ผูเ้ ข้าฝึ กอบรมแบ่งตามฝ่ าย,แผนก จัดทาโครงการ
 ผูเ้ ข้าฝึ กอบรมทาโครงการตอบโจทย์ของผูบ
้ ริ หาร
หมายเหตุ : ผูบ้ ริ หารโครงการจัดดาเนินการตามความเหมาะสม
ขององค์กร
 วันที่ 10 : หลักสู ตร “เทคนิ คการนาเสนออย่างมืออาชีพ”




ปิ ดการฝึ กอบรมสัมมนา

โปรแกรม บูรณาการสร้ างความต่ อเนื่อง
ด้ วยการเปลีย่ นแปลงผู้อื่น

9. ขบวนการติดตามผล
รายละเอียดการสร้ างกระบวนการเปลีย่ นแปลงให้ ต่อเนื่องและยัง่ ยืน
การสร้างกิจกรรมหลังการฝึ กอบรมนับว่าเป็ นเรื่ องที่สาคัญเพราะ
สามารถนาไปให้ผู ้ อื่นได้พฒั นาต่อไปได้ดว้ ย
จะทาให้การพัฒนาตัวเองเกิดความต่อเนื่อง และหากสามารถทา
กิจกรรมที่ช่วยให้ผเู ้ ข้าอบรมสามารถพัฒนาตัวเองได้
ให้ผเู ้ ข้ารับการฝึ กอบรมดาเนินการฝึ กฝนในเรื่ องที่เขาอยาก
อย่างต่อเนื่อง สามารถเอาชนะสภาพแวดล้อมได้ควรเป็ นสิ่ งที่
เปลี่ยน แปลงได้ยาวนานก็จะทาให้เขาสามารถสร้างอุปนิสัยใหม่
h t t p : / / w w w . e n t r a i n i n g . n e t ] | T e l : 0 2 - 3 7 4 - 8 6 3 8ใกล้
, 0เคี2 ย- งกั
7 3บ2สิ-่ ง2ที3่เกิ4 ด5 ขึ้นในระหว่างการฝึ กอบรม ทาให้เขานึ กถึง
28 ของตัว[เองขึ
้ นมาได้ เมื่อมีความมัน่ ใจในการเปลี่ยนแปลงตัวเอง
บรรยากาศในการฝึ กอบรมและเขาเลือกเรื่ องที่จะเปลี่ยนแปลง
ในเรื่ องใดเรื่ องหนึ่งแล้วเขาก็จะสามารถสร้างกระบวนการ

กิจกรรมที่สามารถดาเนินการได้ มีดงั นี้
การบ้านสาหรับการนาไปฝึ กฝนหลังการอบรม
2. เอกสารอ้างอิงสาหรับนาไปประกอบการฝึ กฝน
3. เว็บไซด์ดา้ นการพัฒนาตัวเอง เพื่อเตือนความทรงจา
4. จดหมายจากอาจารย์ปกรณ์แวะมาทักทาย
5. สมัคร Mailing List รับข่าวสารด้านการพัฒนา
6. การติดตามผล (Follow up) โดยทีม HRD ขององค์กร
7. การติดตามผล (Follow up) โดยทีม EnTraining
(มีค่าใช้จ่าย)
8. การสร้างโครงการร่ วมกันในองค์กรโดย HRD
9. การดาเนิ นการ Clinic โดยวิทยากร (มีค่าใช้จ่าย)
1.

กระบวนการเปลีย่ นแปลงตัวเองอย่ างต่ อเนื่องและยั่งยืน
ก่อนการฝึ กอบรม
 กาหนดหัวข้อที่จะพัฒนา ( หลักสู ตรที่เหมาะสม )
 ระหว่ างการฝึ กอบรม
 สร้างแนวความคิดและเทคนิคการเปลี่ยนแปลงตัวเอง
o รักตัวเองต้องพัฒนาตัวเอง
o มองเห็นประโยชน์ของการเปลี่ยนแปลง
o เลือกเรื่ องที่จะนาไปพัฒนา
o อนาคต รอการเปลี่ยนแปลงในปั จจุบน
ั
 เทคนิคสร้างการเปลี่ยนแปลงง่ายๆ
o Workshop : กาหนดหัวข้อด้วยตัวเอง
o กรณี ศึกษา : วิเคราะห์กรณี ศึกษา สะท้อนเหตุการณ์จริ ง
o การแลกเปลี่ยน : สร้างความมัน
่ ใจให้ตวั เอง
การบ้าน : สิ่ งที่จะนาไปฝึ กฝนอย่างต่อเนื่อง


หลังการฝึ กอบรม
 HRD ตามการบ้านที่ผเู ้ ข้ารับการฝึ กอบรมจะนาไปทา ( ถ้ามี )
 เอกสารเพิ่มเติมสาหรับนาไปฝึ กฝน
 แหล่งความรู ้เตือนความทรงจาในเว็บไซด์ Pakornblog.com
 จดหมายทักทายจากอาจารย์ ปกรณ์ 3 ฉบับ ( 3 เดือน )
 Mailing List ความรู ้ส่งตรงถึงที่ จาก entraining.net
 การติดตามผลโดย HRD ( รู ปแบบจาก EnTraining)
 การติดตามผลโดยทีมงาน En. Training ( มีค่าใช้จ่าย )
 การสร้างโครงการพัฒนาอย่างต่อเนื่ องโดย HRD ( ถ้ามี )
 การ Clinic โดยอาจารย์ ปกรณ์ ( มีค่าใช้จ่าย )


สรุปแนวทางการพัฒนาตัวเองอย่ างต่ อเนื่องได้ โดย
1. ตัวผู้เข้ าอบรมเอง

 การบ้านที่ผเู ้ ข้ารับการฝึ กอบรมจะนาไปทา ( ถ้ามี )
 เอกสารเพิ่มเติมสาหรับนาไปฝึ กฝน
 แหล่งความรู ้เตือนความทรงจาในเว็บไซด์
Pakornblog.com



Mailing List ความรู ้ส่งตรงถึงที่ จาก entraining.net

 จดหมายทักทายจากอาจารย์ ปกรณ์ 3 ฉบับ ( 3 เดือน )
 การสร้างโครงการพัฒนาอย่างต่อเนื่ องโดย HRD ( ถ้ามี )
2. โดย HR



HRD ตามการบ้านที่ผเู ้ ข้ารับการฝึ กอบรมจะนาไปทา (ถ้า

มี)

 การสร้างโครงการพัฒนา / อานวยความสะดวก ให้ผเู ้ ข้า
อบรม พัฒนาอย่างต่อเนื่อง
3. Clinic โดยวิทยากร
o
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“การพัฒนาตนเองต้ องทาซ้า
บ่ อยๆ อย่ างต่ อเนื่องจนกลายเป็ น
[http://www.entraining.net] | Tel:02-374-8638,
อุปนิสัยใหม่ ”

ดาเนิ นฝึ กอบรมเพิ่มเติม โดยให้ผเู ้ ข้าอบรมทาการบ้าน
(งานที่ผเู ้ ข้าอบรมบอกว่าต้องการไปพัฒนา) และ
วิทยากรมาให้คาแนะนา

02-732-2345

10. เกีย่ วกับ เอ็นเทรนนิ่ง
10.1

วิสัยทัศน์ (Vision) / พันธกิจ (Mission) /คุณค่ าหลักขององค์ กร (Core Value)

 วิสัยทัศน์ (Vision)

“สถาบันผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงรุ กให้กบั องค์กรลูกค้า โดยมุ่งเน้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลง, การพัฒนา
ตัวเองและการปฏิบตั ิใช้จริ งอย่างต่อเนื่อง และสามารถตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจของผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องทุก
ฝ่ ายงานภายในองค์กรลูกค้าอย่างครบถ้วน ด้วยบริ การด้านการฝึ กอบรม, งานที่ปรึ กษา และงานด้านการโค้ชชิ่งผูบ้ ริ หาร
(Executive Coach) อย่างมืออาชี พ”

 พันธกิจ (Mission)


การให้ความสาคัญที่ความต้องการของลูกค้าเป็ นหลัก



พัฒนาหลักสู ตรให้มีความครบถ้วนทั้งแนวลึก, แนวกว้างและแนวผสมให้เป็ นทางเลือก ของลูกค้าอย่างชัดเจน



สร้างภาพลักษณ์การเป็ นสถาบันผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ในฐานะที่ปรึ กษาให้กบั HRD และ OD
ขององค์กรลูกค้า



ศูนย์รวมวิทยากรมืออาชีพที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านอย่างแท้จริ ง



พัฒนาทีมงานให้มีความพร้อมเป็ นผูใ้ ห้บริ การอย่างมืออาชีพ



สร้างเครื อข่ายข้อมูล ข่าวสารในการติดต่อสร้างความสัมพันธ์กบั ลูกค้าอย่างต่อเนื่องผ่านทางเวปไซต์, Mailing List,
Face book และ Internet



สร้างแหล่งข้อมูลที่เป็ นประโยชน์ในด้านการพัฒนาตัวเองโดยให้ Download นาไปใช้ได้ฟรี ให้มากที่สุด



ดาเนินการจัดทาระบบงาน, เอกสาร, สื่ อการสอน และวิธีการปฏิบตั ิงานอย่างมีมาตรฐานและมีความเป็ นมืออาชีพ

 คุณค่ าหลักขององค์ กร (Core Value)

30



Professional ความเป็ นมืออาชีพในงานของตัวเอง



Leadership ภาวะผูน้ าที่เกิดจากภายในตัวเอง



Ethic การมีจริ ยธรรมและคุณธรรมในวิชาชีพ



Attitude ทัศนคติเชิงบวกกับเรื่ องต่างๆ



Service Mind การมีหวั ใจให้บริ การ



E-Energy มีพลังสร้างสรรค์ในการทางาน)

[http://www.entraining.net] | Tel:02-374-8638, 02-732-2345

10.2 WEB SITE

Website: entraining.net

1.

2.
3.
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แบ่งออกเป็ น 3 zone หลักๆ ได้แก่
Zone ก่ อนรับบริการ เป็ นพื้นที่สาหรับให้ความรู ้เกี่ยวกับการอบรม โดยแบ่งหมวดหมู่เป็ น พื้นที่ของ
HRD Zone, ความรู ้ทวั่ ๆ ไป, บทความที่แบ่งตามหมวดหมู่, Mini-Presentation,
VDO ให้แง่คิด
Zone บริการ
เป็ นพื้นที่ให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับรายละเอียดหลักสู ตรต่างๆ และ Profile วิทยากร
Zone หลังการใช้ บริการ เป็ นพื้นที่สาหรับลูกค้าที่สามารถเข้ามาใช้เครื่ องมือที่ช่วยในการพัฒนา เช่น
เครื่ องมือพัฒนาตัวเอง, คู่มือการฝึ กฝน, แบบฟอร์ มต่างๆ

[http://www.entraining.net] | Tel:02-374-8638, 02-732-2345

10.3 ตัวอย่ างลูกค้ าทีใ่ ห้ ความไว้ วางใจ (Site Reference)
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ภาคผนวก. เอกสาร/ตัวอย่ าง ฟอร์ ม เกีย่ วกับการจัดฝึ กอบรม
ตัวอย่ าง : การนาเสนอข้อมูลเพื่อการเลือกพิจารณาจัดหลักสู ตรการฝึ กอบรม

หัวข้ ออบรม

.................................................................................................................................

คุณสมบัติของหลักสู ตรฝึ กอบรม

ชื่ อสถาบัน

 ชื่อหลักสูตร
 ประเด็นสาคัญของหลักสูตร
เนื้อหาตอบโจทย์
รู ปแบบการฝึ กอบรม
ผลลัพธ์หลังการฝึ กอบรม
กิจกรรมระหว่างการอบรม
กิจกรรมระหว่างหลังการอบรม
การติดตามผลหลังการอบรม

 วิทยากร
ชื่อ
วุฒิการศึกษา
เชี่ยวชาญเรื่ อง

 สิ่ งที่ส่งมาด้วย
C-Outline/Proposal (ครบเครื่ อง)
Site Reference

เว็ปไซด์วทิ ยากร
VDO ตัวอย่าง
เครื่ องมือเพิ่มเติม..เช่น
ตัวอย่าง Workshop
ตัวอย่าง กรณี ศึกษา
ตัวอย่าง Slide

 งบประมาณ
 ความคิดเห็นเพิ่มเติมของ HRD
................................................................................................................................................................................
 เอกสารแนบเพิ่มเติม
ผูท้ าสรุ ป
1 ………………………………………………………………………….
2 ………………………………………………………………………….
......................................
3 ………………………………………………………………………….
(
)

34

[http://www.entraining.net] | Tel:02-374-8638, 02-732-2345

แบบสารวจการจัดอบรมภายในหน่ วยงาน In-House Training
(Training Need)
ข้ อมูลความต้ องการเพื่อการจัดทาหลักสู ตร
ปี การดาเนินงาน

วันที่ / เดือนที่คาดว่ าจะจัด

1. กลุ่มผู้เข้ าอบรม / ตาแหน่ ง / แผนก
2. วัตถุประสงค์ ของการจัดอบรม

จานวน (คน)
1.
2.
3.

3. เนื้อหาทีต่ ้ องการเน้ นเป็ นพิเศษ

4. ระบุปัญหาที่ประสบอยู่ และต้ องการใช้ การอบรมนี้ ช่ วยในการแกไข หรื อ บรรเทา ปัญหา

5. ความคาดหมายหลังการจัดอบรมเสร็จสิ้น

6. รู ปแบบการจัดอบรมทีเ่ ป็ นไปได้

1. ห้ องเรียน (ใช้ สถานที่ ______________)

7. ใช้ วิทยากร



วิทยากรภายใน



2. นอกห้ องเรียน

วิทยากรภายนอก

8. คุณสมบัติ ของวิทยากร / ชื่ อวิทยากร
9. งบประมาณที่ใช้ ในการจัดหลักสู ตรนี้

ค่ าวิทยากร _________________
 ค่ าสถานที่ ___________________
 ค่ าเอกสาร+อาหาร_________________


10. หลักสู ตรนีจ้ ะใช้ ชื่อหัวข้ อว่ า
11. จานวนวันที่คาดว่ าจะจัด
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ผู้ให้ ข้อมูล
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ตัวอย่ างแบบฟอร์ มแผนงานพัฒนาบุคลากร ประจาปี
รายละเอียดหลักสู ตร
หลักสู ตร

วัตถุประสงค์

รายละเอียด
กลุ่มเป้าหมาย

จานวนรุ่น

คน/รุ่น

Tel : 02-374-8638, 02-732-2345

ค่ าใช้ จ่ายในการจัดอบรมรวมทั้งปี โดยประมาณการ
งบประมาณที่ขออนุมัติ
ยอดคงเหลือ

จัดทาโดย.............................................................................
(..........................................................................)
เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

วิทยากร

รายละเอียดการจัดอบรม
จานวนในการจัด
สถานที่
โครงการ

เป้าหมาย
จานวนวัน

จานวน Manday จากการอบรมโดยประมาณการ

อนุมตั ิโดย.............................................................................
(..........................................................................)
ตาแหน่ง

Manday
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