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ในยุคดิจิทัล ซึ่งเปนยุคแหงการปรับกระบวนการและสรางนวัตกรรม ใหความสําคัญทั้งดานการจัดสรรทรัพยากร
บุคลากร และเทคโนโลยี เพื่อความอยูรอดขององคกร จึงตองการเตรียมการดานการปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลง
ใหรวดเร็วตามยุคสมัย องคกรที่มีวิสัยทัศนที่กาวไกลยอมวางระบบการบริหารจัดการองคกรใหสามารถสนับสนุนให
บุคลากรเกิดกระบวนการเรียนรูทุกปจจัยใหพรอมทุกประการ Mentoring System จึงเปนหนึ่งในเทคนิคสําคัญที่จะ
ชวยสงเสริมการเรียนรูของบุคลากรใหเปนบุคลากรที่พรอมปรับตัวใหเขากับบริษัทและสามารถนําศักยภาพมา
สนับสนุนความกาวหนาเติบโตทั้งตอตนเองและองคกร

หลักสูตรนี้ จึงมุงเนนการพัฒนาระบบพี่เลี้ยง (Mentoring System) เปนระบบที่รุนพี่ หรือ พี่เลี้ยง (Mentor) จะตอง
ดูแลเอาใจใสนอง (Mentee) คอยใหความชวยเหลือ และใหคําปรึกษาแนะนํา ไดแก การถายทอดขอมูลตาง ๆ ภายใน
องคกรใหพนักงานใหม หรือพนักงานเกาที่โอนยายแผนกรับทราบ รวมถึงจะตองเปนผูใหคําปรึกษาและชี้แนะแนวทาง
ในการปฏิบัติตนเพื่อปรับตัวใหเขากับวัฒนธรรมองคกรตลอดทั้งจัดระบบการตรวจสอบและติดตามผลความรู
ความเขาใจในขอมูลที่ใหกับพนักงานดวย

จึงเปนหลักสูตรที่เปนประโยชนตอนักบริหารงานบุคคลทุกทาน
วัตถุประสงค
1. เพื่อสรางระบบของการพัฒนาศักยภาพของพนักงานใหม และพนักงานโอนยายใหสามารถปรับตัวใหสามารถทํางาน
ในหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อใหองคกรมีการสรางบุคลากรที่มีคุณภาพที่เรียกวา “พี่เลี้ยง” มากระตุนใหพนักงานสรางผลงานมากขึ้น ภายใต
การดูแล ชวยเหลือ สอนงาน เปนที่ปรึกษาดวยสัมพันธภาพที่ดีตอกัน
3. สรางบรรยากาศของการทํางานที่งานไดผล คนเปนสุข สอดคลองกับคานิยม ทัศนคติของคนที่เปนหัวหนา
เพื่อนรวมงาน ภายใตสภาพแวดลอมที่มีวัฒนธรรมองคกรรวมกัน
วัน เวลา และสถานที่

วันจันทรที่ 18 กุมภาพันธ 2562

เวลา 09.00 - 16.00 น. (ลงทะเบียน 08.30 น.)
โรงแรม แกรนด สุขุมวิท กรุงเทพ (สุขุมวิท ซอย 6)

วิทยากร

อาจารยพีรดา รุธิรพงษ

วิทยากรและที่ปรึกษาดานการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย
ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอ็นเอส แวลูส จํากัด

อัตราคาอบรมทานละ
สมาชิก 3,600 บาท + VAT 252 รวม 3,852 บาท / บุคคลทั่วไป 4,200 บาท + VAT 294 รวม 4,494 บาท
ชําระเงินกอนวันที่ 11 ก.พ. 2562 ลด 300 บาท

หัวขอการฝกอบรม
1. ระบบพี่เลี้ยงมีประโยชนอยางไร ที่มีตอพนักงาน
ฝายงาน และองคกร
2. รูปแบบของระบบพี่เลี้ยง (Mentoring Pattern)
แบบคู/แบบกลุม
แบบเปนทางการ/ไมเปนทางการ
3. แนวทางการสรางระบบพี่เลี้ยงในองคกรใหประสบ
ผลสําเร็จ
4. องคประกอบที่เกี่ยวของในระบบพี่เลี้ยง
การกําหนดคุณสมบัติและการคัดเลือกพี่เลี้ยง
ที่สอดคลองกับบริบทขององคกร
ขอบเขตความรับผิดชอบผูบริหารจัดการระบบ
พี่เลี้ยง
การกําหนดขอมูลเพื่อการสื่อสารในระบบ
พี่เลี้ยง
การติดตามผลระบบพี่เลี้ยง
การประเมินผลของระบบ
การติดตามผลการพัฒนาศักยภาพ Mentor/
Mentee

กิจกรรม : Mentor Blueprint
ระบบพี่เลี้ยงกับการสรางความผูกพันในองคกร
การกําหนดบทบาทของผูมีสวนเกี่ยวของในการสราง
ระบบพี่เลี้ยง
1. หัวหนางาน
2. ฝายทรัพยากรบุคคล
3. พี่เลี้ยงตนแบบ
5. การพัฒนาพี่เลี้ยงตนแบบ (Role Model)
คุณสมบัติทั่วไป
บทบาทหนาที่ในฐานะพี่เลี้ยง ในฐานะผูสอนงาน
กิจกรรมตาง ๆ เพื่อสรางความตอเนื่องในการบริหาร
จัดการระบบพี่เลี้ยง
สัญญานอันตรายของระบบพี่เลี้ยงในองคกร
การสรางขวัญและกําลังใจในระบบพี่เลี้ยง
(Reward & Recognition)
การจัดทําคูมือระบบพี่เลี้ยง
6. Show Case การสรางระบบพี่เลี้ยงอยางยั่งยืน
กิจกรรม : Mentor System Manual

หลักสูตรฝกอบรม “การสรางระบบพี่เลี้ยงในองคกร รุนที่ 4” (วันที่ 18 ก.พ. 2562)
1. ชื่อ-นามสกุล ..............................................................................

2. ชื่อ-นามสกุล ..............................................................................

ตําแหนง ....................................................................................

ตําแหนง ....................................................................................

E-mail................................................มือถือ .............................

E-mail................................................มือถือ .............................

ชื่อและที่อยูบริษัทสําหรับออกใบกํากับภาษี
บริษัท ................................................................................ เลขประจําตัวผูเสียภาษี............................................สาขา ................................
ที่อยู ..........................................................................................................................................................................................................
ประเภทธุรกิจ............................................................ โทรศัพท ............................................ ตอ.................. โทรสาร....................................
ผูติดตอ ....................................................................E-mail .......................................................................มือถือ ......................................
โอนเงิน หรือเช็คขีดครอมในนาม บริษัท เอช อาร เซ็นเตอร จํากัด หรือ HR Center Co., Ltd.
 ธนาคารกรุงเทพ สาขาสี่แยกบางนา บัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 2403005727
 ธนาคารไทยพาณิชย สาขาศรีนครินทร (กรุงเทพกรีฑา) บัญชีออมทรัพย เลขที่ 0802359647
 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาถนนศรีนครินทร-กรุงเทพกรีฑา บัญชีออมทรัพย เลขที่ 3071269091

กรุณาชําระคาฝกอบรมกอนวันงาน

1. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายเพิ่มหากมีคาธรรมเนียมในการโอนเงินเกิดขึ้น
2. คาธรรมเนียมในการโอนเงิน (ถามี) ผูโอนเงินตองเปนผูชําระคาธรรมเนียมเอง

กรณีชําระเงินลวงหนา กรุณา Fax สําเนาใบโอนเงิน โดยระบุชื่อบริษัท ชื่อหลักสูตร พรอมเอกสารหักภาษี ณ ที่จาย 3% มาที่บริษัทกอนวันฝกอบรม
เอกสารหักภาษี ณ ที่จาย 3% กรุณานํามาใหในวันฝกอบรม มิฉะนั้น จะตองชําระคาฝกอบรมเต็มจํานวน
บริษัท เอช อาร เซ็นเตอร จํากัด 52/37 ซอยกรุงเทพกรีฑา 15 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงทับชาง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10250
เลขที่ประจําตัวผูเสียภาษี 13 หลัก 0105540023934 สํานักงานใหญ
หมายเหตุ กรณียกเลิกการเขาฝกอบรมกรุณาแจงลวงหนา 7 วันกอนวันฝกอบรม มิฉะนั้นจะตองชําระ 30% ของราคาคาฝกอบรม
Ê¹ã¨ÊÁÑ¤ÃÊÁÒªÔ¡ËÃ×ÍÊíÒÃÍ§·Õè¹Ñè§ public1.hrcenter@gmail.com â·ÃÈÑ¾· (02) 736-2245-7 â·ÃÊÒÃ (02) 736-0470-1
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