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เทคนิคการเปน

พี่เลี้ยง
มืออาชีพ

รุนที่ 3

(มอบวุฒิบัตร)

Mentors @ Work
หลักการและเหตุผล

วัตถุประสงค

เพื่อใหผูเขารับการฝกอบรมมีความรูความเขาใจ

ระบบพี่เลี้ยง (Mentoring) เปนแนวทางการพัฒนาบุคลากรอีก 
บทบาทหนาที่และความสําคัญของการเปน
วิธีการหนึ่งที่มีประสิทธิผลสําหรับการสรางสรรคผลงานของ
“พี่เลี้ยง” ที่ตอ งทําหนาที่เปนผูสอนงาน
ทีมงาน โดยผูบังคับบัญชา หัวหนางานหรือผูที่ไดรับมอบหมาย
ถายทอดงาน และแนะนําแนวทางการใชชีวิตใน
จะมีบทบาทของการเปนพี่เลี้ยง เพื่อคอยสอนงานและแนะนํา
ที่ทํางานใหกับพนักงานใหมสามารถปรับตัวได
แนวทางการปฏิบัติงานใหบุคลากรในทีมงานใหสามารถปฏิบัติ
เพื่อใหผูเขารับการฝกอบรมมีทศั นคติที่ดีตอการ
งานไดบรรลุตามเปาหมายที่กําหนด นอกจากนั้นแลวยังทําให 
เปนพี่เลี้ยง สรางความภาคภูมิใจ และความ
เกิดผลการปฏิบัติงานที่ดีขึ้น ทําใหลดการลาออกของพนักงาน
เต็มใจในการปฏิบัติหนาที่ “พี่เลี้ยง”
และกระตุนใหเกิดการทํางานแบบทีมเวิรคมากขึ้นดวย อันจะ

เพื่อใหผูเขารับการฝกอบรมเรียนรู และฝกทักษะ
สงผลใหองคกรสามารถบรรลุเปาหมายได
การเปนพี่เลี้ยงที่จําเปน เพื่อสรางบรรยากาศ

หลักสูตรเทคนิคการเปนพี่เลี้ยงมืออาชีพ (Mentors @ Work)
การทํางานแบบรวมแรงรวมใจ กระตุน ความคิด
เปนหลักสูตรสําคัญในการเสริมสรางให “ผูที่ตองทําหนาที่เปน
สรางสรรค ทําใหเกิดการพัฒนาพฤติกรรมและ
พี่เลี้ยงพนักงาน” ตระหนักถึงคุณคาของการเปนผูสอนงาน
ผลการปฏิบัติงาน และสรางวัฒนธรรม
ดวยความภาคภูมิใจ เต็มใจที่จะปฏิบัติหนาที่ “พี่เลี้ยงสอนงาน
การทํางานที่ดี
ถายทอดงาน และแนะนําแนวทางการใชชีวิตในที่ทํางาน” และ
พัฒนาตนเองใหเปนผูสอนงานมืออาชีพได อันจะเปนการสราง
พื้นฐานของระบบการพัฒนาบุคลากรที่มั่นคงและยั่งยืนใหแก
องคกรตอไป
วิทยากร

อาจารย พีรดา รุธิรพงษ


วิทยากรและที่ปรึกษาดานการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย

ประธานกรรมการบริหาร บริษัท พีเพิล แวลูว จํากัด

วัน เวลา และสถานที่

วันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม 2560
เวลา 09.00 - 16.00 น. (ลงทะเบียน 08.30 น.)
โรงแรม ดุสิต ปริ๊ นเซส (ศรีนคริ นทร์)

หัวขอการฝกอบรม

(09.00 - 10.30 น.)
ละลายพฤติกรรม เปดใจ/ปรับทัศนคติ/ความคาดหวัง/Who are You?/
Check-in
Part 1 : เรียนรูตนเอง เพื่อเขาใจผูอื่น
จุดเริ่มตนของการเปนพี่เลี้ยง ดูแลตนเอง กอนดูแลผูอื่น
กิจกรรม : แบบประเมินทัศนคติในการทํางาน
ถอดรหัสกราฟชีวิต
ทัศนคติที่ดี และความภาคภูมิใจในบทบาทของ “พี่เลี้ยง” ในองคกร
เมื่อพนักงานใหมเขามาในองคกร
จริง ๆ แลวพนักงานใหมตองการอะไร? ความรู VS ความรัก
ตาง Gen ตางใจ จะอยูรวมกันอยางไร?
กิจกรรม : คนแบบไหน? ที่องคกรตองการ
เมื่อคุณคิดถึง “พี่เลี้ยง”
กิจกรรม “พี่เลี้ยงในดวงใจ”
(10.45 - 12.00 น.)
Part 2 : ระบบพี่เลี้ยง กลไก สรางความยั่งยืนขององคกร
ชมคลิปองคกรแหงความสุข
ความสําคัญและประโยชนของระบบพี่เลี้ยง
พี่เลี้ยงสําหรับพนักงานใหม/พนักงานเกาที่โอนยายฝายงาน
วางพื้นฐานระบบพี่เลี้ยง เพื่อ “การจัดการความรู”
ประโยชนตอองคกร/ตอนองเลี้ยง/ตอพี่เลี้ยง
บทบาทหนาที่ของพี่เลี้ยงมืออาชีพ
การสรางแรงจูงใจในการเปนพี่เลี้ยง
กิจกรรม : ทําไม รุนนองลาออก ?

(13.00 - 14.30 น.)
Part 2 : พี่เลี้ยงตนแบบ
คุณสมบัติและความสามารถของ “พี่เลี้ยง” ที่สําคัญและจําเปน
Competency ที่จําเปนของ “พี่เลี้ยงมืออาชีพ”
Mentor’s DNA
กิจกรรม : พี่เลี้ยงยอดเยี่ยม/พี่เลี้ยงยอดแย
เสนทางในการพัฒนาตนเองของพี่เลี้ยง
(14.45 - 16.00 น.)
ธรรมชาติของมนุษยในเรื่องการเรียนรูและพัฒนา
การสอนงาน เครื่องมือสําคัญสําหรับการพัฒนานองใหม
Coaching Mentoring Counseling ใชตอนไหน
อานคน อานสไตลเพื่อเปนพี่เลี้ยงที่ไดทั้งใจ ไดทั้งงาน
Action Plan : แผนการเปนพี่เลี้ยงรายบุคคล

สิ่งที่คาดวาจะไดรับหลังจากเสร็จสิ้นการอบรม
ผูผานการอบรม มีความรูความเขาใจ บทบาทหนาที่และความ
สําคัญของการเปนพี่เลี้ยง
ผูผานการอบรมมีทัศนคติที่ดี มีความภาคภูมิใจ มีความเต็มใจใน
การปฏิบัติหนาที่เปนพี่เลี้ยงสอนงาน ถายทอดงานและใหคําแนะนํา
ผูผานการอบรมมีทักษะการเปนพี่เลี้ยงที่จําเปน สามารถสราง
บรรยากาศการทํางานแบบรวมแรงรวมใจ กระตุนความคิด
สรางสรรค ทําใหเกิดการพัฒนาพฤติกรรม และผลการปฏิบัติงาน
และสรางวัฒนธรรมการทํางานที่ดีได

ใบสมัครหลักสูตร “เทคนิคการเปนพี่เลี้ยงมืออาชีพ รุนที่ 3”
1. ชื่อ-นามสกุล...........................................................................
ตําแหนง ................................................................................
E-mail.............................................มือถือ.............................
2. ชื่อ-นามสกุล...........................................................................
ตําแหนง................................................................................
E-mail.............................................มือถือ.............................

ชื่อและที่อยูบริษัทสําหรับออกใบกํากับภาษี รหัสสมาชิก M-……….....…..
บริษทั …………………………………………………………....….……….
ที่อยู ……………………………………………………………....…………
……………………………………………………...……………....………
เลขประจําตัวผูเสียภาษี………………………...……สาขา………....…….
โทรศัพท …..……..….……ตอ…….….. โทรสาร ……..……………....….
ประเภทธุรกิจ ……………………………ผูติดตอ..………….…....………
E-mail...................................................มือถือ......................................

สนใจสมัครสมาชิกหรือสํารองทีน่ งั่ public1.hrcenter@gmail.com โทรศัพท (02) 736-2245-7 โทรสาร (02) 736-0470-1
อั ต ราค า ฝ ก อบรมรวมเอกสาร, อาหารว า ง และอาหารกลางวั น (ราคาต อ 1 ท า น)

ประเภท
1. ผูสนใจทั่วไป
2. สมาชิก

คาฝกอบรม
4,000
3,500

+ VAT 7% หัก ณ ที่จาย 3%
280
120
245
105

รวมจายสุทธิ
4,160
3,640

กรณีไมมีหนังสือหัก ณ ที่จาย 3% จายเต็ม
4,280
3,745
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3. ผูสนใจทั่วไป
4. สมาชิก
วิธกี ารชําระเงิน

3,700
3,200

259
224

111
96

3,848
3,328

3,959
3,424

โอนเงิน หรือเช็คขีดครอมในนาม บริษทั เอช อาร เซ็นเตอร จํากัด หรือ HR Center Co., Ltd.
 ธนาคารกรุงเทพ สาขาสีแ่ ยกบางนา บัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 2403005727
 ธนาคารไทยพาณิชย สาขาศรีนครินทร (กรุงเทพกรีฑา) บัญชีออมทรัพย เลขที่ 0802359647

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาถนนศรีนครินทร-กรุงเทพกรีฑา บัญชีออมทรัพย เลขที่ 3071269091

1. บริษทั ขอสงวนสิทธิใ์ นการเก็บคาใชจา ยเพิม่ หากมีคา ธรรมเนียมในการโอนเงินเกิดขึน้
2. คาธรรมเนียมในการโอนเงิน (ถามี) ผูโ อนเงินตองเปนผูช าํ ระคาธรรมเนียมเอง

กรณีชาํ ระเงินลวงหนา กรุณา Fax สําเนาใบโอนเงิน โดยระบุชอื่ บริษทั ชือ่ หลักสูตร พรอมเอกสารหักภาษี ณ ทีจ่ า ย 3% มาทีบ่ ริษทั กอนวันฝกอบรม
เอกสารหักภาษี ณ ทีจ่ า ย 3% กรุณานํามาใหในวันฝกอบรม มิฉะนัน้ จะตองชําระคาฝกอบรมเต็มจํานวน
บริษัท เอช อาร เซ็นเตอร จํากัด 52/37 ซอยกรุงเทพกรีฑา 15 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10250
เลขที่ประจําตัวผูเสียภาษี 13 หลัก 0105540023934
หมายเหตุ กรณียกเลิกการเขาฝกอบรมกรุณาแจงลวงหนา 7 วันกอนวันฝกอบรม มิฉะนัน้ จะตองชําระ 30% ของราคาคาฝกอบรม

