
วัน เวลา และสถานที่

วันอังคารที่ 6 ตุลาคม 2563
เวลา 09.00-16.00 น. (ลงทะเบียน 08.30 น.)

โรงแรม เอส 31 (สุขุมวิท ซอย 31)

 Mentoring System เปนหนึ่งในเทคนิคสําคัญที่จะชวย
สงเสริมการเรียนรูของบุคลากรใหเปนบุคลากรที่พรอม
ปรับตัวใหเขากับบริษัทและสามารถนําศักยภาพมา
สนับสนุนความกาวหนาเติบโตทั้งตอตนเองและองคกร

 หลักสูตรนี้ มุงเนนการพัฒนาระบบพี่เลี้ยง (Mentoring 
System) เปนระบบที่รุนพี่ หรือ พี่เลี้ยง (Mentor) จะตอง
ดูแลเอาใจใสนอง (Mentee) คอยใหความชวยเหลือ และ
ใหคําปรึกษาแนะนํา ไดแก การถายทอดขอมูลตาง ๆ 
ภายในองคกรใหพนักงานใหม หรือพนักงานเกาที่
โอนยายแผนกรับทราบ รวมถึงจะตองเปนผูใหคําปรึกษา
และชี้แนะแนวทางในการปฏิบัติตนเพื่อปรับตัวใหเขากับ
วัฒนธรรมองคกรตลอดทั้งจัดระบบการตรวจสอบและ
ติดตามผลความรู ความเขาใจในขอมูลที่ใหกับพนักงาน
ดวย

 จึงเปนหลักสูตรที่เปนประโยชนตอนักบริหารงานบุคคล

ทุกทาน

วิทยากร

อาจารย�พีรดา รุธิรพงษ�
 วิทยากรและที่ปรึกษาดานการบริหารและ

พัฒนาทรัพยากรมนุษย

 ประธานกรรมการบริหาร 

บริษัท เอ็นเอส แวลูส จํากัด

การสร�างระบบ

พี่เลี้ยง
ในองค�กร

MENTORING SYSTEM  

www.hrcenter.co.th

รุ�นที ่11
มอบวุฒิบัตร

อัตราค�าอบรมท�านละ

สมาชิก 3,700 บาท + VAT 259 รวม 3,959 บาท / บุคคลทั่วไป 4,300 บาท + VAT 301 รวม 4,601 บาท
ชําระเงินก�อนวันที่ 29 ก.ย. 2563 ลด 300 บาท

วัตถุประสงค�

1. เพื่อสรางระบบของการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน
ใหม และพนักงานโอนยายใหสามารถปรับตัวใหสามารถ
ทํางานในหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ

2. เพื่อใหองคกรมีการสรางบุคลากรที่มีคุณภาพที่
เรียกวา “พี่เลี้ยง” มากระตุนใหพนักงานสรางผลงาน
มากขึ้น ภายใตการดูแล ชวยเหลือ สอนงาน 
เปนที่ปรึกษาดวยสัมพันธภาพที่ดีตอกัน

3. สรางบรรยากาศของการทํางานที่งานไดผล คนเปนสุข 
สอดคลองกับคานิยม ทัศนคติของคนที่เปนหัวหนา 
เพื่อนรวมงาน ภายใตสภาพแวดลอมที่มีวัฒนธรรม
องคกรรวมกัน



หลักสูตรฝกอบรม “การสรางระบบพี่เลี้ยงในองคกร รุนที่ 11” (วันที่ 6 ต.ค. 2563)

หัวข�อการฝ�กอบรม

09:00 - 10:30 น.
1. ระบบพี่เลี้ยงมีประโยชนอยางไร ที่มีตอพนักงาน ฝายงาน และ

องคกร

2. รูปแบบของระบบพี่เลี้ยง (Mentoring Pattern)

  แบบคู/แบบกลุม

  แบบเปนทางการ/ไมเปนทางการ

10:45 - 12:00 น.
3. แนวทางการสรางระบบพี่เลี้ยงในองคกรใหประสบผลสําเร็จ

4. องคประกอบที่เกี่ยวของในระบบพี่เลี้ยง

  การกําหนดคุณสมบัติและการคัดเลือกพี่เลี้ยงที่สอดคลอง

กับบริบทขององคกร

  ขอบเขตความรับผิดชอบผูบริหารจัดการระบบพี่เลี้ยง

  การกําหนดขอมูลเพื่อการสื่อสารในระบบพี่เลี้ยง

  การติดตามผลระบบพี่เลี้ยง

  การประเมินผลของระบบ

13:00 - 14:30 น.
  การติดตามผลการพัฒนาศักยภาพ Mentor/Mentee

กิจกรรม : Mentor Blueprint
  ระบบพี่เลี้ยงกับการสรางความผูกพันในองคกร

  การกําหนดบทบาทของผูมีสวนเกี่ยวของในการสรางระบบพี่เลี้ยง

1. หัวหนางาน

2. ฝายทรัพยากรบุคคล

3. พี่เลี้ยงตนแบบ

5. การพัฒนาพี่เลี้ยงตนแบบ (Role Model)

  คุณสมบัติทั่วไป

  บทบาทหนาที่ในฐานะพี่เลี้ยง ในฐานะผูสอนงาน

  กิจกรรมตาง ๆ เพื่อสรางความตอเนื่องในการบริหารจัดการระบบพี่เลี้ยง

  สัญญาณอันตรายของระบบพี่เลี้ยงในองคกร

  การสรางขวัญและกําลังใจในระบบพี่เลี้ยง (Reward & Recognition)

  การจัดทําคูมือระบบพี่เลี้ยง

14:45 - 16:00 น.
6. Show Case การสรางระบบพี่เลี้ยงอยางยั่งยืน

กิจกรรม : Mentor System Manual

10:30 - 10:45 น. และ 14:30 - 14:45 น. พักรับประทานของว�าง
12:00 - 13:00 น. พักเที่ยง
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1.  *ชื่อ-นามสกุล ............................................................................

*ตําแหนง ..................................................................................

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

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

*ตําแหนง ..................................................................................

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

*ขอมูลนี้อาจเปดเผยใหกับวิทยากรเพื่อประโยชนในการปรับหลักสูตรใหเหมาะกับผูเรียน

ชื่อและที่อยูบริษัทสําหรับออกใบกํากับภาษี

บริษัท ................................................................................ เลขประจําตัวผูเสียภาษี ............................................สาขา ................................

ที่อยู  ..........................................................................................................................................................................................................

ประเภทธุรกิจ ............................................................ โทรศัพท  ............................................ ตอ.................. โทรสาร....................................

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

กรุณาชําระคาฝกอบรมกอนวันงาน
โอนเงิน หรือเช็คขีดครอมในนาม บริษัท เอช อาร เซ็นเตอร จํากัด หรือ HR Center Co., Ltd.

 ธนาคารกรุงเทพ เลขที่ 2403005727      ธนาคารไทยพาณิชย เลขที่ 0802359647      ธนาคารกรุงศรีอยุธยา เลขที่ 3071269091

คาธรรมเนียมในการโอนเงิน (ถามี) ผูโอนเงินจะตองเปนผูชําระที่ธนาคาร หรือชําระเพิ่มที่หนางาน

 เมื่อชําระเงินแลว โปรด e-mail สําเนาใบโอนเงิน โดยระบุชื่อองคกร ชื่อหลักสูตร มาที่บริษัทฯ กอนวันฝกอบรม  

 เอกสารหักภาษี ณ ที่จาย ตัวจริง กรุณานํามาใหในวันฝกอบรม หรือจะชําระสวนนี้เปนเงินสด

บริษัท เอช อาร เซ็นเตอร จํากัด  (สํานักงานใหญ)
52/37 ซอยกรุงเทพกรีฑา 15 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงทับชาง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10250 
เลขที่ประจําตัวผูเสียภาษี 0105540023934
หมายเหตุ กรณีหลักสูตรยืนยันการจัดอบรมแลว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไมคืนเงินในทุกกรณี


