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หลกัสตูรการดแูลทมีงานและการเป็นพีเ่ลีย้งในองคก์ร 
(On Boarding & Mentoring Program) 

 
หลักการและเหตผุล 

เม่ือองค์การรับบุคลากรเข้ามาแล้ว ระบบการดูแลพนักงานใหม่ On boarding และ Mentor เป็นเคร่ืองมือ
ส าคัญท่ีจะดูแลรักษาพนักงานใหม่ ให้เข้าใจบทบาทหน้าท่ี กระบวนการ ค่านิยม วัฒนธรรมในองค์การ เพื่อให้เขา
สามารถปฏิบัติงานอย่างถูกต้องและแสดงศกัยภาพได้อย่างเต็มท่ี การเตรียมแผนการ On Boarding และ การมีพี่
เลีย้ง หรือ Mentor ท่ีดีท่ีให้การดูแล เอาใส่ใจ สอนงานท่ีครบถ้วน ชดัเจน มีคุณภาพ จะสามารถรักษาและดึงดูด
พนักงานไว้ให้ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มท่ีและเติบโตไปพร้อมกับองค์การได้ 

ซ่ึงการดูแลทีมงานนี ้อาจสามารถท าต่อเน่ืองไปได้ ใช่เพียงแต่กบัพนักงานใหม่ การคอยดูแล ควบคุมอย่าง
ต่อเน่ืองก็มีส่วนช่วยในหลายด้าน ทัง้การท างาน การแก้ปัญหา การพัฒนาและการเป็นขวัญก าลังใจให้กับทีมงานอีก
ด้วย หลักสตูรนีจ้ึงออกแบบมาเพื่อให้ หัวหน้างาน ผู้จัดการ ได้เข้าใจหลักการ มีความรู้แนวคิด และมีโปรแกรมท่ีดีใน
การดูแลทีมงาน การเป็นพี่เลีย้ง เพื่อให้พนักงานได้แสดงศกัยภาพเต็มท่ีในการท างานต่อไป 

 
วตัถปุระสงค ์

• เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้และเข้าใจระบบการดูแลพนักงานและการเป็นพี่เลีย้งในองค์การ (On Boarding 
and Mentoring System) 

• เพื่อให้ผู้เข้าอบรมรู้จักการท าแผนงาน On boarding & Mentoring System ท่ีมีประสิทธิภาพ 
• เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถน าความรู้ในการดูแลรักษาและเป็นพี่เลีย้งพนักงานไปประยุกต์ใช้ในองค์การ ลด

ปัญหาการลาออกได้ 
 

กลุม่เป้าหมาย 
• หัวหน้างาน ผู้จัดการสายงาน (Line Manager) 
• รอง / ว่าท่ีหัวหน้างาน 

 

ระยะเวลาการอบรม 
 1 วัน / 6 ชัว่โมง 9.00 น. – 16.00 น. 
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ก าหนดการและหวัขอ้การอบรม* 
 

เวลา หวัขอ้ รายละเอียดโดยย่อ 

9.00-9.30 รู้จัก Onboard Program Onboarding Program ต่างกบัการ Orientation อย่างไร 

9.30-10.00 รู้จัก Mentoring ความหมาย ลักษณะ และประโยชน์ 

10.00-10.30 หน้าท่ีความรับผิดชอบ ผู้รับผิดชอบต่อการ On boarding & Mentoring 

10.30-12.00 การจัดท าแผนงาน Onboarding & 
Mentoring 

• แผนงาน 7 วันแรก 
• แผนงาน 30 วัน 
• แผนงาน 90 วัน 
• แผนพัฒนาเช่ือมโยงกับ Career Path Development 
Plan 

12.00-13.00 พักกลางวัน - 

13.00-13.45 ลักษณะการ Mentor รูปแบบลักษณะ Mentor ในองค์กร 

13.45-14.30 คุณสมบัติของ Mentor คุณสมบัติท่ีดี ของผู้เป็น Mentor 

14.30-15.10 เข้าใจความแตกต่างของ Mentee 
และวิธีการดึงศกัยภาพคนแต่ละ
ลักษณะ 

เทคนิคและการละเอียดการ Mentoring ต่อพนักงานและ
ทีมงานรายบุคคล 

15.10-15.45 เทคนิคการเป็นพี่เลีย้งโดยใช้ TAPS 
Model ร่วมกับการโค้ชและการฟัง 

เทคนิคการเป็นพี่เลีย้งในแง่มุมต่าง ๆ 

15.45-16.00 สรุปการเรียนรู้ สรุปเนือ้หา ถาม-ตอบ 

*หลักสูตรอาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อพัฒนาอยู่เสมอ และแทรกจังหวะผ่อนคลายสนุกสนานให้ไม่น่าเบื่อ 
*มีพักเบรกตามเหมาะสม ปกต ิ10.30, 14.30 

 
รูปแบบการอบรมสมัมนา 

1. อบรมภายใน In-house Training  
2. สถานท่ีห้องประชุมมีเคร่ืองฉายสไลด์/Projector, ไมโครโฟน, เคร่ืองขยายเสียง 
3. จัดโต๊ะคลาสรูม หรือ เธียร์เตอร์ (Classroom / Theatre) 
4. การบรรยาย  40 % 
5. กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัต ิWorkshop และการน าเสนอผลงานกลุ่ม 60% 
6. รูปแบบการเรียนรู้ผสมผสาน Workshop, Brainstorming, Game, Video 
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ประโยชนท์ีค่าดวา่จะไดร้บั 
• หัวหน้า/ผู้จัดการ เข้าใจการจัดการบุคลากรมากข้ึน 
• หัวหน้า/ผู้จัดการ ประสานงาน และท างานกับลูกทีมได้มีประสิทธิภาพมากข้ึน 
• หัวหน้า/ผู้จัดการ เข้าใจและดึงศกัยภาพของพนักงานออกมาได้เต็มท่ี 
• สานสัมพันธ์การท างานระหว่างบุคคลได้ดีข้ึน 
• สร้างวัฒนธรรม และการสื่อสารระหว่างองค์กรดีข้ึน 

 

วทิยากร 
 อ.ชญัญชิตา ศรีชยั (ดูประวัติ) 
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