
วัน เวลา และสถานที่

วันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2565
เวลา 09.00-16.30 น. (เปิด Login 08.00 น.)

�	Mentoring System เป็นหนึ่งในเทคนิคส�ำคัญ

ที่จะช่วยส่งเสริมกำรเรียนรู้ของบุคลำกรให้พร้อม

ปรับตัวให้เข้ำกับองค์กรและสำมำรถน�ำศักยภำพ

มำสนับสนุนควำมก้ำวหน้ำเติบโตทั้งของตนเอง

และองค์กร

�	หลักสูตรนี้ มุ่งเน้นกำรพัฒนำระบบพี่เลี้ยง 

(Mentoring System) ซึ่งเป็นระบบที่รุ่นพี่ หรือ 

พี่เลี้ยง (Mentor) จะต้องดูแลเอำใจใส่น้อง 

(Mentee) คอยให้ควำมช่วยเหลือ และ 

ให้ค�ำปรึกษำแนะน�ำ เช่น กำรถ่ำยทอดข้อมูล 

ต่ำง ๆ ภำยในองค์กรให้พนักงำนใหม่ หรือ

พนักงำนเก่ำที่โอนย้ำยแผนกรับทรำบ รวมถึง 

ให้ค�ำปรึกษำและชี้แนะแนวทำงในกำรปรับตัวให้

เข้ำกับวัฒนธรรมองค์กร จัดระบบกำรตรวจสอบ

และติดตำมผลว่ำพนักงำนมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ

เพียงใด

�	จึงเป็นหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อนักบริหำร 

งำนบุคคลทุกท่ำน

วิทยากร

อาจารย์พีรดา รุธิรพงษ์
�	วิทยำกรและที่ปรึกษำด้ำนกำรบริหำรและพัฒนำ

ทรัพยำกรมนุษย์

�	ประธำนกรรมกำรบริหำร บริษัท เอ็นเอส แวลูส์ จ�ำกัด

การสร้างระบบ

พี่เลี้ยงในองค์กร
MENTORING SYSTEM  

www.hrcenter.co.th

รุ่นที ่18
มอบวุฒิบัตร 
ส�ำหรับท่ำนที่เปิดกล้อง 
ตลอดกำรอบรม

อัตราค่าอบรมท่านละ
สมาชิก 3,700 บาท + VAT 259 รวม 3,959 บาท / บุคคลทั่วไป 4,300 บาท + VAT 301 รวม 4,601 บาท
กรณุาช�าระค่าฝึกอบรมภายในวนัที ่9 ส.ค. 2565 เพื่อรับเอกสารก่อนการบรรยาย

วัตถุประสงค์

1. เพื่อสร้ำงระบบของกำรพัฒนำศักยภำพของพนักงำนใหม่ 
และพนักงำนโอนย้ำยให้สำมำรถปรับตัวให้สำมำรถท�ำงำน 
ในหน้ำที่ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ

2. เพื่อให้องค์กรมีกำรสร้ำงบุคลำกรที่มีคุณภำพที่เรียกว่ำ  
“พี่เลี้ยง” มำกระตุ้นให้พนักงำนสร้ำงผลงำนมำกขึ้น ภำยใต้
กำรดูแล ช่วยเหลือ สอนงำน เป็นที่ปรึกษำด้วยสัมพันธภำพ 
ที่ดีต่อกัน

3. เพื่อสร้ำงบรรยำกำศของกำรท�ำงำนที่งำนได้ผล คนเป็นสุข 
สอดคล้องกับค่ำนิยม ทัศนคติของคนที่เป็นหัวหน้ำ  
เพื่อนร่วมงำน ภำยใต้สภำพแวดล้อมที่มีวัฒนธรรมองค์กร 
ร่วมกัน

ผ่านโปรแกรม

เรียน
ออนไลน์

โปรโมชัน่พิเศษ!! เข้าอบรม 1 ท่าน ฟร ี1 ท่าน



หลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์ “การสร้างระบบพี่เลี้ยงในองค์กร รุ่นที่ 18” (วันที่ 16 ส.ค. 2565)

หัวข้อ 
การฝึกอบรม

09:00 - 10:30 น.

1. ระบบพี่เลี้ยงมีประโยชน์อย่ำงไร ที่มีต่อพนักงำน ฝ่ำยงำน และ

องค์กร

2. รูปแบบของระบบพี่เลี้ยง (Mentoring Pattern)

	� แบบคู่/แบบกลุ่ม

	� แบบเป็นทำงกำร/ไม่เป็นทำงกำร

10:45 - 12:00 น.

3. แนวทำงกำรสร้ำงระบบพี่เลี้ยงในองค์กรให้ประสบผลส�ำเร็จ

4. องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องในระบบพี่เลี้ยง

	� กำรก�ำหนดคุณสมบัติและกำรคัดเลือกพี่เลี้ยงที่สอดคล้อง

กับบริบทขององค์กร

	� ขอบเขตควำมรับผิดชอบผู้บริหำรจัดกำรระบบพี่เลี้ยง

	� กำรก�ำหนดข้อมูลเพื่อกำรสื่อสำรในระบบพี่เลี้ยง

	� กำรติดตำมผลระบบพี่เลี้ยง

	� กำรประเมินผลของระบบ

13:00 - 14:30 น.

	� กำรติดตำมผลกำรพัฒนำศักยภำพ Mentor/Mentee

กิจกรรม : Mentor Blueprint
	� ระบบพี่เลี้ยงกับกำรสร้ำงควำมผูกพันในองค์กร

	� กำรก�ำหนดบทบำทของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในกำรสร้ำงระบบพี่เลี้ยง

1. หัวหน้ำงำน

2. ฝ่ำยทรัพยำกรบุคคล

3. พี่เลี้ยงต้นแบบ

5. กำรพัฒนำพี่เลี้ยงต้นแบบ (Role Model)

	� คุณสมบัติทั่วไป

	� บทบำทหน้ำที่ในฐำนะพี่เลี้ยง ในฐำนะผู้สอนงำน

	� กิจกรรมต่ำง ๆ เพื่อสร้ำงควำมต่อเนื่องในกำรบริหำรจัดกำรระบบพี่เลี้ยง

	� สัญญำณอันตรำยของระบบพี่เลี้ยงในองค์กร

	� กำรสร้ำงขวัญและก�ำลังใจในระบบพี่เลี้ยง (Reward & Recognition)

	� กำรจัดท�ำคู่มือระบบพี่เลี้ยง

14:45 - 16:30 น.

6. Show Case กำรสร้ำงระบบพี่เลี้ยงอย่ำงยั่งยืน

กิจกรรม : Mentor System Manual

10:30 - 10:45 น. และ 14:30 - 14:45 น. พักเบรก
12:00 - 13:00 น. พักเที่ยง

1.  *ชื่อ-นำมสกุล ............................................................................

*ต�ำแหน่ง ..................................................................................

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

2.  *ชื่อ-นำมสกุล ............................................................................

*ต�ำแหน่ง ..................................................................................

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

*ข้อมูลนี้อาจเปิดเผยให้กับวิทยากรเพื่อประโยชน์ในการปรับหลักสูตรให้เหมาะกับผู้เรียน

ชื่อและที่อยู่บริษัทส�าหรับออกใบก�ากับภาษี

บริษัท ................................................................................ เลขประจ�ำตัวผู้เสียภำษ ี............................................สำขำ ................................

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

ประเภทธุรกิจ ............................................................ โทรศัพท์  ............................................ ต่อ.................. โทรสำร....................................

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

กรุณาช�าระค่าฝึกอบรมก่อนวันงาน
โอนเงิน หรือเช็คขีดคร่อมในนำม บริษัท เอช อำร์ เซ็นเตอร์ จ�ำกัด หรือ HR Center Co., Ltd.

� ธนำคำรกรุงเทพ เลขที่ 2403005727     � ธนำคำรไทยพำณิชย์ เลขที่ 0802359647     � ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ เลขที่ 3071269091

ค่าธรรมเนียมในการโอนเงิน (ถ้ามี) ผู้โอนเงินจะต้องเป็นผู้ช�าระที่ธนาคาร หรือช�าระเพิ่มที่หน้างาน

� เมื่อช�ำระเงินแล้ว โปรด e-mail ส�ำเนำใบโอนเงิน โดยระบุชื่อองค์กร ชื่อหลักสูตร มำที่บริษัทฯ ก่อนวันฝึกอบรม  

� เอกสำรหักภำษี ณ ที่จ่ำย ตัวจริง กรุณำส่งไปรษณียล์งทะเบียนมำให้ก่อนวันอบรม

บริษัท เอช อำร์ เซ็นเตอร์ จ�ำกัด (ส�ำนักงำนใหญ่)
52/37 ซอยกรุงเทพกรีฑำ 15 ถนนกรุงเทพกรีฑำ แขวงทับช้ำง เขตสะพำนสูง กรุงเทพฯ 10250  
เลขที่ประจ�ำตัวผู้เสียภำษี 0105540023934
หมำยเหต ุกรณีหลักสูตรยืนยันกำรจัดอบรมแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรไม่คืนเงินในทุกกรณี

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

อัตราค่าฝึกอบรมรวมเอกสารแล้ว (ราคาต่อ 1 ท่าน)

*เวลาอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม


