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วัน เวลา และสถานที่

วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2563
เวลา 09.00-12.00 น.  
(เปิด Login 08.00 น.)

อัตราค่าอบรมท่านละ

สมาชิก 1,200 บาท + VAT 84 รวม 1,284 บาท / บุคคลทั่วไป 1,500 บาท + VAT 105 รวม 1,605 บาท
กรุณาช�าระค่าฝึกอบรมภายในวันที่ 23 ก.ค. 2563 เพื่อรับเอกสารก่อนการบรรยาย

วิทยากร

อาจารย์พีรดา รุธิรพงษ์
�	วิทยากรและที่ปรึกษาด้านการบริหาร 

และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

�	ประธานกรรมการบริหาร 

บริษัท เอ็นเอส แวลูส์ จ�ากัด

การสร้างระบบ 

พี่เลี้ยงในองค์กร

ผ่านโปรแกรม

เรียน
ออนไลน์

ในยคุดจิิทลัเป็นยคุ

แห่งการปรับกระบวนการและ

สร้างนวตักรรม ให้ความส�าคญัทัง้ด้าน

การจัดสรรทรพัยากร บคุลากร และเทคโนโลยี  

เพื่อความอยู่รอดขององค์กร จึงต้องเตรียมการด้าน

การปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงให้รวดเร็วตามยุคสมัย  

องค์กรที่มีวิสัยทัศน์ที่ก้าวไกล ย่อมวางระบบการบริหาร

จัดการองค์กรให้สามารถสนับสนุนให้บุคลากร เกิด

กระบวนการเรยีนรูท้กุปัจจยัให้พร้อมทกุประการ  Mentoring 

System จึงเป็นหนึ่งในเทคนิคส�าคัญที่จะช่วยส่งเสริมการ

เรยีนรูข้องบุคลากรให้เป็นบคุลากรทีพ่ร้อมปรบัตวัให้เข้ากบั

บริษัทและสามารถน�าศักยภาพมาสนับสนุนความก้าวหน้า

เติบโตทั้งต่อตนเองและองค์กร

หลักสูตรนี้ จึงมุ ่ ง เน ้นการพัฒนาระบบพี่ เลี้ยง  

(Mentoring System)   เป็นระบบทีรุ่น่พ่ี หรอืพ่ีเลีย้ง (Mentor)  

จะต้องดูแลเอาใจใส่น้อง (Mentee) คอยให้ความช่วยเหลือ

และให้ค�าปรึกษาแนะน�า ได้แก่ การถ่ายทอดข้อมูลต่าง ๆ 

ภายในองค์กรให้พนักงานใหม่ หรือพนักงานเก่าที่โอนย้าย

แผนกรับทราบ รวมถึงจะต้องเป็นผู้ให้ค�าปรึกษาและช้ีแนะ

แนวทางในการปฏิบัติตนเพ่ือปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรม

องค์กร ตลอดทั้งจัดระบบการตรวจสอบและติดตาม 

ผลความรู้ ความเข้าใจในข้อมูลที่ให้กับพนักงานด้วย

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ความรู้และแนวทางการสร้างระบบของ 

การพัฒนาศักยภาพของพนักงานใหม่และพนักงาน

โอนย้าย ให้สามารถปรับตัวให้สามารถท�างาน 

ในหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. เพื่อให้แนวคิดของตัวแทนองค์กรมีการสร้างบุคลากร

ที่มีคุณภาพที่เรียกว่า “พี่เลี้ยง” มากระตุ้นให้พนักงาน

สร้างผลงานมากขึ้น ภายใต้การดูแล ช่วยเหลือ  

สอนงาน เป็นที่ปรึกษาด้วยสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน

Mentoring
System



หัวข้อการฝึกอบรม

สนใจสมัครสมาชกิหรือส�ารองที่น่ัง public1.hrcenter@gmail.com โทรศัพท์ (02) 736-2245-7 โทรสาร (02) 736-0470-1

อัตราค่าฝึกอบรมรวมเอกสารแล้ว (ราคาต่อ 1 ท่าน)

1.  ชื่อ-นามสกุล ..............................................................................

ต�าแหน่ง ....................................................................................

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

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

ต�าแหน่ง ....................................................................................

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

ชื่อและที่อยู่บริษัทส�าหรับออกใบก�ากับภาษี

บริษัท ................................................................................ เลขประจ�าตัวผู้เสียภาษ ี............................................สาขา ................................

ที่อยู่  ..........................................................................................................................................................................................................

ประเภทธุรกิจ ............................................................ โทรศัพท์  ............................................ ต่อ.................. โทรสาร....................................

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

หลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์ “การสร้างระบบพี่เลี้ยงในองค์กร (Mentoring System)” (วันที่ 30 ก.ค. 2563)

09.00 - 10.30 น.

1. แนวคิดการจัดการการเรียนรู้แบบ 70:20:10 Model

2. ระบบพี่เลี้ยงมีประโยชน์อย่างไร ที่มีต่อตัวพนักงาน ฝ่ายงาน 

และองค์กร

3. รูปแบบของระบบพี่เลี้ยง (Mentoring Pattern) 

	� แบบคู่ / แบบกลุ่ม

	� แบบเป็นทางการ / ไม่เป็นทางการ

4. แนวทางการสร้างระบบพี่เลี้ยงในองค์กร 

กิจกรรม : Mentor Blueprint

5. องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องในระบบพี่เลี้ยง

	� การก�าหนดคุณสมบัติและการคัดเลือกพี่เลี้ยง 

ที่สอดคล้องกับบริบทขององค์กร

	� ขอบเขตความรับผิดชอบผู้บริหารจัดการระบบพี่เลี้ยง

	� การก�าหนดข้อมูลเพื่อการสื่อสารในระบบพี่เลี้ยง 

	� การติดตามผลระบบพี่เลี้ยง

	� การประเมินผลของระบบ

	� การติดตามผลการพัฒนาศักยภาพ Mentor/Mentee

10.45 - 12.00 น.

6. ระบบพี่เลี้ยงกับการสร้างความผูกพันในองค์กร

	� การก�าหนดบทบาทของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการ

สร้างระบบพี่เลี้ยง

1. หัวหน้างาน

2. ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

3. พี่เลี้ยงต้นแบบ

7. การพัฒนาพี่เลี้ยงต้นแบบ (Role Model)

	� คุณสมบัติทั่วไป

	� บทบาทหน้าที่ในฐานะพี่เลี้ยง ในฐานะผู้สอนงาน

	� Show Case การสร้างระบบพี่เลี้ยงอย่างยั่งยืน

กิจกรรม : Mentor Blueprint

โอนเงิน หรือเช็คขีดคร่อมในนาม บริษัท เอช อาร์ เซ็นเตอร์ จ�ากัด หรือ HR Center Co., Ltd.
• ธนาคารกรุงเทพ เลขที่ 2403005727
• ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่ 0802359647
• ธนาคารกรุงศรีอยุธยา เลขที่ 3071269091

 ค่าธรรมเนียมในการโอนเงิน (ถ้ามี) ผู้โอนเงินจะต้องเป็นผู้ช�าระที่ธนาคาร
• เมื่อช�าระเงินแล้ว โปรด e-mail ส�าเนาใบโอนเงิน โดยระบุชื่อองค์กร ชื่อหลักสูตร มาที่บริษัทฯ ก่อนวันฝึกอบรม  
• เอกสารหักภาษี ณ ที่จ่าย ตัวจริง กรุณาส่งไปรษณียล์งทะเบียนมาให้ก่อนวันอบรม

บริษัท เอช อาร์ เซ็นเตอร์ จ�ากัด  (ส�านักงานใหญ่)
52/37 ซอยกรุงเทพกรีฑา 15 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงทับช้าง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10250  
เลขที่ประจ�าตัวผู้เสียภาษี 0105540023934

หมายเหต ุ กรณีหลักสูตรยืนยันการจัดอบรมแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินในทุกกรณี

กรุณาช�าระค่าฝึกอบรมก่อนวันงาน 
เพื่อให้เจ้าหน้าที่จัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์


