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แนวความคดิ ดา้น ”การพฒันาตวัเอง (Self Development)” ของพนกังาน เป็นส่ิงท่ี ผูบ้ริหาร และ ทีมงานวทิยากรระลึก และยดึถือ
มาตลอดเวลาท่ีไดท้ างาน และผา่นประสบการณ์ต่าง ๆ ในฐานะมืออาชีพ ปัจจุบนั บริษทั เอน็มาร์กโซลูชัน่ จ ากดั ( En-Training )

ไดก่้อตั้งข้ึนมาเป็นเวลากวา่ 20 ปี โดยเร่ิมตน้จาก ธุรกิจพฒันา Website และ E-Commerce และ ปรับเปล่ียน เขา้สู่ ธุรกิจการ
พฒันาบุคคลกร จนถึงปัจจุบนั เพ่ือหวงัวา่ในอนาคตจะกลายเป็นบริษทัท่ีทรงคุณค่า ดา้นความรู้หลากหลายสาขาวชิา ดา้นการ
พฒันาตนเอง เป็นประโยชน์ต่อบุคคลทัว่ไป ในการด าเนินชีวติผา่นการท างาน ซ่ึงตอ้งแข่งขนักบักระแสโลกท่ีเปล่ียนแปลงอยา่ง
รวดเร็ว การพฒันาตวัเองอยูต่ลอดเวลาของคน จึงเป็นปัจจยัส าคญัท่ีไม่อาจหลีกเล่ียงได้ ทั้งเร่ืองการพฒันาความรู้ในงาน ทกัษะ
ความเชียวชาญเฉพาะดา้น การพฒันาตวัเองและการพฒันาทีมงาน เป็นตน้

En-Training ไดน้ าหลกัสูตรต่าง ๆ ท่ีวทิยากรหลาย ๆ ท่านมีความเช่ียวชาญมารวบรวมไวเ้พ่ือใหท่้านท่ีสนใจในการ
พฒันาดา้นต่าง ๆ ไดพ้ิจารณาเขา้มาอบรม หรือส่งเจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งเขา้รับการอบรมดงักล่าว หากมีความตอ้งการเป็นกรณี
พิเศษ ท่ีจะใหที้มท่ีปรึกษาจดัหลกัสูตรเฉพาะภายในบริษทั ( In-House Training ) ก็สามารถท าได้ ทีมงานวทิยากรมีความตั้งใจ
และมุ่งมัน่ท่ีจะน าประสบการณ์การท างานของตวัเอง.ในดา้นท่ีมีความถนดัและเช่ียวชาญ มาถ่ายทอดใหผู้เ้รียนอยา่งเตม็ท่ี เพื่อให้
ท่านไดรั้บคุณค่าในแต่ละหลกัสูตรอยา่งสูงสุด

ABOUT EnTraining

"สถาบนัผูเ้ช่ียวชาญดา้นการพฒันาทรัพยากรมนุษยเ์ชิงรุกให้กบั
องคก์รลูกคา้ โดยมุ่งเนน้ใหเ้กิดการเปล่ียนแปลง, การพฒันา
ตวัเองและการปฏิบติัใชจ้ริงอยา่งต่อเน่ือง และสามารถตอบสนอง
ความตอ้งการและความพึงพอใจของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งทุกฝ่ายงาน
ภายในองคก์รลูกคา้อยา่งครบถว้น ดว้ยบริการดา้นการฝึกอบรม,
งานท่ีปรึกษา และงานดา้นการโคช้ช่ิงผูบ้ริหาร (Executive
Coach) อยา่งมืออาชีพ "

การให้ความส าคญัท่ีความตอ้งการของลูกคา้เป็นหลกั
• พฒันาหลกัสูตรให้มีความครบถว้นทั้งแนวลึก, แนวกวา้งและแนว
ผสมให้เป็นทางเลือก ของลูกคา้อยา่งชดัเจน
• สร้างภาพลกัษณ์การเป็นสถาบนัผูเ้ช่ียวชาญดา้นการพฒันา
ทรัพยากรมนุษย์ ในฐานะท่ีปรึกษาใหก้บั HRD และ OD ขององคก์ร
ลูกคา้
• ศูนยร์วมวิทยากรมืออาชีพท่ีมีความเช่ียวชาญเฉพาะดา้นอยา่ง
แทจ้ริง
• พฒันาทีมงานให้มีความพร้อมเป็นผูใ้ห้บริการอยา่งมืออาชีพ
• สร้างเครือข่ายขอ้มูล ข่าวสารในการติดต่อสร้างความสมัพนัธ์กบั
ลูกคา้อยา่งต่อเน่ืองผา่นทางเวปไซต,์ Mailing List, Face book และ
Internet
• สร้างแหล่งขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ในดา้นการพฒันาตวัเองโดยให้
Download น าไปใชไ้ดฟ้รีให้มากท่ีสุด
• ด าเนินการจดัท าระบบงาน, เอกสาร, ส่ือการสอน และวิธีการ
ปฏิบติังานอยา่งมีมาตรฐานและมีความเป็นมืออาชีพ

คุณค่าหลกัขององค์กร (Core Value)

P L E A S E

Professional ความเป็นมืออาชีพในการท างาน คือ ท างานของตัวเองอย่าง
มีคุณภาพ ใส่ใจรายละเอียด รู้สึกถึงคุณค่าในงาน มีวินัยในการปฏิบัติอย่าง
ต่อเน่ือง

Leadership ความเป็นผู้น า ท างานของตัวเอง แสดงผลงานให้เป็นท่ี
ยอมรับ เช่ือถือและไว้วางใจ จากเพ่ือนร่วมงานและลูกค้า

Energy คิดสร้างสรรค์อยู่เร่ือยๆ มีพงในการพัฒนาตนเอง ปรับปรุง 
เปลี่ยนแปลง อยู่เสมอๆ ไม่ติดกับดักอารมณ์ เบ่ือ เซ็ง ท้อ

Attitude คิดบวก คือ มองมมุดีกับเหตกุารณ์/สถานการณ์ ท่ีไม่ดีได้ ละ
วางความรู้สึกเชิงลบได้อย่างรวดเร็ว

Service Mind มีความรับผิดชอบในส่วนงานของตัวเอง อาสาท างานให้
คนอ่ืนบนงานของตัวเองได้ และสามารถให้ความช่วยเหลือคนอ่ืนได้บน
ขอบเขตโดยไม่คิดอะไร

Ethic มีความซ่ือสัตย์ กับตัวเอง และผู้ อ่ืน มีความรับผิดชอบในส่ิงท่ี
ตัวเองพูด

วสัิยทศัน์ (Vision) พนัธกจิ (Mission)



การพฒันาหลกัสูตรเพ่ือการพฒันาตนเองด้วยตนเอง

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

รูปแบบการฝึกอบรมที่ออกแบบเพ่ือสร้างการเปลีย่นแปลง

Training and Group 
Coaching Process องค์ประกอบของหลกัสูตร

เป้าหมายหลกั คือ ให้ผู้เรียนสร้างการเปลีย่นแปลงด้วยตัวเอง 

หลกัการที ่“วทิยากร” ใช้ในระหว่างการสอน มุ่งเน้นเร่ืองต่างๆ ดังนี้

- การเป็นกระจกเงา สะทอ้นใหผู้เ้รียนมองเห็นตวัเอง ยอมรับในส่ิงท่ีเป็นอยู ่
เกิดความรู้สึกอยา่งเปล่ียนแปลงตวัเอง...ดว้ยค าถามเปิดเชิงบวกของโคช้
- การเป็นไกดท์วัร์ บอกเล่าเน้ือหา ความหมาย ความรู้ ท่ีเป็นแก่นส าคญัของ
หลกัสูตร เพ่ือเป็นขอ้มูลทีเป็นประโยชน์ต่อการน าไปประยกุตใ์ชข้องผูเ้รียน

วทิยากรเองจะรู้สึกมีความสุขทุกคร้ังท่ีผูเ้รียน มีเร่ืองท่ีจะไปเปล่ียนแปลงตวัเอง หลงัการอบรม...ทั้งๆท่ีเขาตอ้งคิด
ทั้งวนัท่ีเรียน และผูเ้รียนก็รู้สึกดีใจท่ีตวัเองคิดไดด้ว้ยตวัเอง

ทีมวิทยากรท่ีเช่ียวชาญ 
ศาสตร์การพัฒนาตนเองต่างๆ

- การเป็นวทิยากร ท่ีสร้างกระบวนการเรียนรู้ท่ีใหผู้เ้รียนเห็นประโยชน์ของการเปล่ียนแปลงดว้ยตวัเอง แลว้คน้หาวธีิการ
ของตวัเอง
- การเป็นโคช้ ชวนคิด ชวนคุย ชวนคน้หา ชวนสร้างความกลา้ ชวนใหเ้ปล่ียนแปลง สอดแทรกการสอนตลอดเวลา
- การเป็นนกัเล่าเร่ือง (Story Telling-Coaching) ประกอบเน้ือหา เพ่ือสร้างแนวความคิดใหม่ใหก้บัผูเ้รียนกบัเน้ือหาท่ี
สอดคลอ้งกนั
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บรกิาร People Development Outsourcing

แต่ละองคก์รมีคุณลกัษณะ, ธุรกิจ และความจ าเป็นในการพฒันาบุคลากรท่ีแตกต่างกนั Entraining มีวทิยากร โคช้ และ
ท่ีปรึกษา พร้อมใหค้  าแนะน าในการจดัโปรแกรมการพฒันาบุคลากรใหส้อดคลอ้งกบัองคก์รตามหลกัวชิาการ การเรียนรู้
และบริหารธุรกิจ สร้างแผนการพฒันาบุคลากรอยา่งเป็นระบบดว้ยรูปแบบการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย ทั้งในลกัษณะการ
พฒันาแบบกลุ่มทัว่ไปดว้ย Competency หรือเฉพาะกลุ่มดว้ยโปรแกรม
บริการงาน Program Development Consultant แบ่งเป็น 8 รูปแบบ ดงัน้ี

การส่งมอบ การพฒันาบุคลากรอย่างมีคุณค่าดว้ย การมุ่งเนน้ ท่ีการท าให้ผูเ้รียนน าส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้ไปใชจ้ริงดว้ย Model 
70:20:10 โดยการใชศ้าสตร์การพฒันาตวัเองต่างๆ เพ่ือให้ผูเ้รียนมีพ้ืนฐานการพฒันาตวัเอง และเรียนรู้ศาสตร์การสอน
ต่างๆ เพ่ือน าไปประยกุตใ์ชต้ามจุดประสงค ์แลว้น ามาใชพ้ฒันาทีมงานดว้ยการสร้างเคร่ืองมือใน Style ของผูเ้รียนเอง 
สถาบนัจึงพฒันาและ Provide Service Tools ต่างๆ และจดัให้องค์กรไดใ้ชง้านตามความตอ้งการ ดว้ยงบประมาณท่ี
สอดคลอ้งกบันโยบายขององคก์ร

บริการงาน Value Competency Solution Provider แบ่งเป็น 4 รูปแบบ 

Value Competency Solution Provider

Program Development Consultant

• Training Roadmap
• Blended Learning
• Cascade Program
• Specific Group Program

รับออกแบบ/ส่ือการพฒันาทั้งในรูปแบบ Online และ Offline ตาม Content/Competency เพราะธรรมชาติการเรียนรู้ของ
มนุษยท่ี์ผา่นประสาทสมัผสัทั้ง 6 มีความแตกต่างในแต่ละบุคคล การเรียนแบบ Offline จะช่วยใหผู้เ้รียนสร้าง
ประสบการณ์จริงไดดี้ ส่วนการเรียนผา่นส่ือ Digital เช่น Clip VDO ชุดการเรียนรู้ต่างๆ จะช่วยใหผู้เ้รียนสามารถกลบัมา
ทบทวนและคน้ควา้เพ่ิมเติมได้ เพื่อใหก้ารเรียนรู้มีความ “ต่อเน่ือง” และสอดคลอ้ง เหมาะสมกบั “เวลา” ของผูเ้รียน

บริการงาน Learning Management System แบ่งเป็น 2 รูปแบบ ดงัน้ี

Learning Management System

• Course by Tooling Program
• Program by Competency
• People Development by Internal Manager Program
• Height Potential Group Development

• Learning online Media

บริการระบบส่ือท่ีใชใ้นการพฒันาบุคลากรครบวงจร (LMS) เพ่ือสร้างการเรียนรู้และการตอ่ยอดความรู้เดิม
โดยการวดัผลและติดตามความกา้วหนา้ในการเรียนรู้ได ้

บริการท่ีปรึกษาดา้นออกแบบโปรแกรมพฒันาบุคลากร (People Devlopment) ทุกระดบั

บริการพฒันาบุคลากรตามแผนพฒันา

• Training & Group Coaching
• Group Coaching

• 1:1 Coaching
• Assessment Tools

• Learning Management System
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ผลการด าเนินงาน (Success Stories)

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

มากวา่ 10 ปี 

สร้างเพือ่น
- ฐานข้อมูลสมาชิกกว่า 7,000 ราย
- จ านวน ลูกค้าที่ได้จัดอบรม : กว่า 1,000 องคก์ร
- คิดเป็นจ านวนวัน อบรม กว่า 4,000 วัน

สร้างวิทยากรคุณภาพ

- วิทยากรประจ าสถาบันที่ใช้
กระบวนการเฉพาะ T&GC 
- หมวดหลักสูตร 7 หมวด
กว่า 300 หลักสูตร

- เคร่ืองมือการฝึกอบรม และการโค้ช 
เพื่อพัฒนาต่อเน่ือง

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

- พัฒนากระบวนการฝึกอบรม และ การโค้ช 
8 รูปแบบ

- กระบวนการติดตามผล

สร้างสรรคก์ารบริการต่างๆ

รูปแบบการสอนและการโค้ชทีเ่ป็นเอกลกัษณ์ ของ Entraining

“ ผู้เรียนสร้างการเปลีย่นแปลง น าส่ิงทีไ่ด้เรียนรู้ไปปรับใช้ ใน Style ของตัวเอง และ ลงมือปฏิบัติจนเกดิผลลพัธ์ ”

สถาบนัจึง ไดอ้อกแบบกระบวนการโดยใหค้วามส าคญัท่ีการรับรู้จากผูเ้รียนท่ีครอบคลุมรูปแบบการเรียนรู้ผา่นประสาทสมัผสั
ส าคญั คือ การพดู การฟัง ,คิดและสมัผสัให้ ผึกฝนดว้ยการ คิด-เขียน-พดู ผา่นกิจกรรมเด่ียว-กลุ่ม และมีการพฒันา และปรับปรุง
กระบวนการพฒันาบุคคลากรท่ีสามารถรองรับไดท้ั้ง รายบุคคล เป็น กลุ่มเลก็ และ กลุ่มใหญ่ ใน 8 รูปแบบ ดงัน้ี

การพฒันาอย่างต่อเน่ือง

แบบกลุ่ม จ านวนน้อย - จ านวนมาก

Training & Group 
Coach (T&GC)
การใชเ้นือ้หาสรา้งการตระหนกัรู ้
ดว้ยตวัเอง

Powerful Game 
Coach (PGC)
การสนกุกบัการเรยีนรูผ้่านกิจกรรม
เกมสส์รา้งแนวคดิ

Facilitative Team 
Coach (FTC) 
การเปิดพืน้ท่ีเรียนรูร้ว่มกนั
เป็นทีม

Think Activity
Group Coach (TAGC)
การใชบ้ทบาท (หมวก) สรา้งการเรียนรู ้
เป็นกลุม่

Strategic Group 
Coach & Consult 
(SGC&C)
การแลกเปล่ียนเรียนรูเ้ชิง
ปฏิบตักิารพรอ้มค าปรกึษา

Brainstorming
Group Coach(BGC)
การสรา้งการเรียนรูผ้่านการระดม
สมองสรา้งไอเดียใหม่ๆ

1:1 Executive 
Coaching
การโคช้ผูบ้รหิารระดบัสงูใหเ้กิด
การตระหนกัรูด้ว้ยตวัเอง

Coaching & 
Consulting (C&C)
การใหค้  าปรกึษาในฐานะโคช้

แบบรายบุคคล
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การติดตามผลลพัธ์จากการฝึกอบรมเพ่ือใหใ้นการวางแผน
ในการพฒันาบุคลากรตามแผน ของ HRD ท่ีจะน าเสนอให้
ผูบ้ริหารสามารถน าไปก าหนดเป็นนโยบายในการคดัเลือก
กลุ่มบุคลากรท่ีเป็น Talent ไดต้่อไปในอนาคต

การใหบ้ริการ 2 รูปแบบ

บริการติดตามผล การฝึกอบรม

แนวทางการตดิตามผล 

การใช้แนวทางการเรียนรู้แบบองค์รวม (Holistic Learning) ตามหลกัการ 10-20-70

ดว้ยรูปแบบการฝึกอบรมท่ีใชก้ระบวนการ โคช้ ในการใหค้วามรู้ ฝึกทกัษะ และจูงใจใหผู้เ้รียนสร้าง
การเปล่ียนแปลง ดว้ยตวัผูเ้รียนเองนั้น เม่ือผูเ้รียนสร้างการเรียนรู้ในหอ้งเรียนแลว้ (10%) ผูเ้รียนจะมี
commitment ในการน าไปใชต้ามสถานการณ์ของตวัเอง ผา่นการเขียน “การบา้น” ท่ีวทิยากรออก
แบบฟอร์มใหน้ั้น ผูเ้รียน จะน าส่ิงท่ีเขียนในการบา้นนั้น น ากลบัไปสร้างการเรียนรู้กบัผูอ่ื้น (20%)
และหากมีการน าไปใชใ้นการปฏิบติังานในแต่ละวนัอยา่งตอ่เน่ือง ก็จะช่วยใหผู้เ้รียนสร้างการเรียนรู้
อยา่งต่อเน่ือง (70%)

ก าหนดเป้าหมายทางธุรกจิ (Business Result)

Core
Competency

Managerial
Competency

Functional
Competency

ก าหนดเคร่ืองมือการ
พฒันาบนพื้นฐาน

70% Learning Model

ก าหนดเคร่ืองมือการ
พฒันาบนพื้นฐาน

20% Learning Model

ก าหนดเคร่ืองมือการ
พฒันาบนพื้นฐาน

10% Learning Model

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

วเิคราะห์บุคลากรเพ่ือจัดท า Development Plan

จดัท าแผนพฒันาบุคลากรรายบุคคล (IDP)

ก าหนด
เกณฑ์ที่
คาดหวงั

เปรียบเทยีบ
ความสามารถ
ปัจจุบัน
จดัท า IDP 
รายบุคคล

ก าหนดความสามารถทีค่าดหวงัของต าแหน่ง : K-S-A

“ มืออาชีพ ด้านการวางแผน
โปรแกรม พฒันาบุคคลากร ”

- ติดตามโดย ทีมผูช่้วย วทิยากร แบบฟรี โดยท าการสอนแนวคิด และกระบวนการติดตามผล ดว้ยรูปแบบ
ของสถาบนั หรือ แบบมีค่าใชจ่้าย โดยทีมผูช่้วย ท าการโทรศพัท์ สมัภาษณ์ผลลพัธ์ของการเปล่ียนแปลงและ
สรุปรายงาน
- Clinic โดย วทิยากร ด าเนินการ ใหค้  าปรึกษาแนะน าเพ่ิมเติม หลงัจากผูเ้รียนไดน้ าส่ิงท่ีเรียนไปฝีกหดั และ
ท าการโคช้ ใน class หากผูเ้รียน ติดประเด็น หรือ มีขอ้สอบถาม หรือตอ้งการค าแนะน าเพ่ิมเติมอ่ืนๆ

มบีริการ ครบวงจร
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บางสว่นของ Customer Reference

การพฒันาหมวดหลกัสูตร และโปรแกรม การพฒันาบุคคลากรแบบต่างๆ 

 ประเภทหลกัสูตรแบบ 1 วนั, 2 วนัและ 3 วนั
อบรม ตามหมวดหลกัสูตรต่างๆ 7 หมวดหลกัสูตร ได้แก่

 กลุม่สินคา้อตุสาหกรรม
 กลุม่เทคโนโลยี
 กลุม่บรกิาร
 กลุม่สินคา้อปุโภคบรโิภค
 กลุม่ทรพัยากร
 กลุม่โรงพยาบาลและสขุภาพความงาม

 ประเภทฝึกอบรมแบบโปรแกรมดงันี้

1. กลุ่มพฒันาทกัษะการโค้ช และ การใช้บทบาทโค้ชภายในงาน
ขององค์กร
2.การพฒันา Leadership Program 
3.การพฒันากลุ่ม 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

 กลุม่สิ่งพิมพแ์ละสื่อ
 กลุม่ก่อสรา้ง-อสงัหารมิทรพัย์
 กลุม่เกษตรและอตุสาหกรรม

อาหาร
 กลุม่ธุรกิจการเงิน-ประกนั

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

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

 โครงการพฒันาวทิยากรภายในของสถาบนัฝึกอบรม 
เอน็เทรนน่ิง ท่ีสอนแนว T&GC จ านวน 18 ท่าน

 Internal Coach Culture: ทีมงานวทิยากรของสถาบนัฝึกอบรมเอน็เทรนน่ิง ร่วมพฒันาการเป็นโคช้ของสถาบนั
เขา้ร่วม จ านวน 10 ท่าน เพ่ือสร้างวฒันธรรมการส่ือสารภายใน ของทีมวทิยากร และ ทีมปฏิบติังาน ดว้ยการโคช้

 โปรแกรมพฒันาโค้ชมืออาชีพ จดัอบรมเป็น Public

พัฒนา
ทั้งองคก์ร

ผูบ้รหิาร / ผูจ้ดัการ

หวัหน้างาน / ทมี Lead 

พนกังานทัว่ไป / Staffs

พัฒนาเฉพาะระดับ/กลุ่ม
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สรา้งการเรยีนร ู้ อยา่งต่อเน่ือง

สถาบนัพฒันา Zone ความรู้บน website 4 web เพ่ือใหเ้ป็นแหล่งเรียนรู้ของผูท่ี้สนใจ ในการพฒันา
ตนเอง, ส าหรับ HRD หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัการพฒันาบุคลากรขององคก์ร โดยเก็บเป็นเอกสารท่ีสามารถน าไปใชไ้ด้
เช่น Slide และ เอกสารประกอบการอบรมVDO Clip สร้างการเรียนรู้ ส่ือการสอนประเภทต่างๆ

www.entraining.net
website หลกัของสถาบนั รวบรวมบรกิารที่เก่ียวขอ้งกบั

การฝึกอบรมในทกุรูปแบบ 

www.coachatwork.in.th
website   ส าหรบัหลกัสตูร ที่เก่ียวกบัการโคช้โดยเฉพาะ 

www.pakornblog.com
web ของวิทยากร

www.learning-online.in.th
website ส าหรบัทบทวนหลกัสตูรบางหลกัสตูร 

(ใชห้ลกัสตูรที่มีการจดัแบบ Public)  

www.peakpotential.in.th
website ส าหรบัโครงการแลกเปลี่ยนเรยีนรู ้
ใหก้บัผูส้นใจพฒันาตวัเอง ดว้ยศาสตรต์า่งๆ

เครือ่งมือ และ สือ่การสอน เหลา่นี ้สามารถ Download จาก website ไปใชง้านไดฟ้รี

เคร่ืองมือต่างๆ ส าหรับ การฝึกอบรม และ การโค้ช

เวบ็ไซต์สร้างการเรียนรู้



Human Resource

โดย
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Organization Development

&

www.facebook.com/entraining

สถาบนัฝึกอบรมเอ็นเทรนน่ิง


