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Course: 
Powerful Coaching & Mentoring Techniques 
พฒันาสดุยอดทกัษะการเป็นพีเ่ลีย้งและการสอนงานอย่างมืออาชีพ 
 
Duration: 1 Day (9:00 – 16:00) 
 

หลักการและเหตุผล: 
สิง่หนึ่งที่จะเป็นปัจจัยส ำคัญในกำรพัฒนำควำมสำมำรถให้กับพนักงำนที่เป็นสมำชิกใหม่ขององค์กรนั่นคือ  กำรที่หัวหน้ำงำน

หรือพนักงำนรุ่นพี่มีควำมสำมำรถในกำรเป็นพี่เลีย้งที่ดี  และสำมำรถจูงใจให้พนักงำนใหม่ท ำงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ หลกัสตูร 
Powerful Coaching and Mentoring Technique ได้รับกำรออกแบบมำเพื่อเน้นกำรสร้ำงทักษะในกำรสอนงำนและกำรเป็นพี่เลีย้งที่ดี
ให้กับหัวหน้ำงำน รวมถงึแนวคิดกำรสร้ำงทัศนคติที่ดีให้กับสมำชิกใหม่ขององค์กร และเทคนิคกำรให้ค ำปรึกษำที่สำมำรถน ำไปใช้ได้
จริงในชีวิตกำรท ำงำน 
 

ประโยชน์ที่ได้รับ: 

 ได้รับควำมรู้ควำมเข้ำใจในเร่ืองเทคนิคกำรสอนงำนและกำรเป็นพี่เลีย้งที่ถกูต้อง 

 สำมำรถถ่ำยทอดงำนให้สมำชิกใหม่ขององค์กรมีควำมเข้ำใจในงำนและปฏิบติัตำมได้อย่ำงมีประสทิธิภำพ 

 เป็นผู้น ำในกำรสร้ำงจิตส ำนึกรักองค์กรและวฒันธรรมที่ดีขององค์กร 

 สำมำรถน ำควำมรู้ที่ได้รับจำกกำรฝึกอบรมไปใช้ในงำนได้จริง 
 

หัวข้อการบรรยาย: 

 หลกักำรกำรสอนงำนและกำรเป็นพี่เลีย้งที่ดี 

 บทบำทหน้ำที่ของกำรเป็นผู้สอนงำนและกำรเป็นพี่เลีย้งที่ดี 

 ควำมรู้และทกัษะที่จ ำเป็นในกำรสอนงำนและกำรเป็นพี่เลีย้ง 

 จรรยำบรรณกำรเป็นพี่เลีย้ง 

 กำรสร้ำงสมัพนัธภำพที่ดีต่อเพื่อนร่วมงำน 

 กำรสร้ำงทศันคติที่ดีต่อตนเองและผู้อื่น 

 เทคนิคกำรให้ค ำปรึกษำเบือ้งต้นในกำรสอนงำนและกำรเป็นพี่เลีย้ง  

 กำรพฒันำแรงจงูใจในกำรท ำงำน 

 ข้อควรระวงัในกำรสอนงำนและกำรเป็นพี่เลีย้ง 

 กำรสร้ำงจิตส ำนกึรักองค์กรและวฒันธรรมที่ดีขององค์กร 
 

เหมาะส าหรับ: 

 เจ้ำของกิจกำร ผู้บริหำรระดบักลำง ผู้บริหำรระดบัสงู และหวัหน้ำงำน รวมทัง้ผู้ที่สนใจพัฒนำศกัยภำพด้ำนกำรสอนงำน กำรเป็นพี่เลีย้ง
เพื่อเตรียมพร้อมส ำหรับกำรก้ำวเป็นผู้บริหำรมืออำชีพในอนำคต 
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วิทยากร: 
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒจิาก บริษัท บอสตันเน็ตเวิร์ค จ ากัด  

 

วันและเวลาในการจดังานสัมมนา 
วนัที่ 9 ตลุำคม 2563 เวลำ 09.00 - 16.00 น. ณ โรงแรมจัสมิน ซิตี ้(ซอยสขุมุวิท  23) หรือโรงแรมที่เทียบเท่ำ 
(สถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ประสานงาน) 

 

ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมงานสัมมนา  
รำคำ 6,500 บำท (รำคำนีย้งัไม่รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม 7%)  

 

ค่าฝึกอบรม สามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีได้ 200%ของค่าใช้จ่ายจริง 
 (พระราชกฤษฎีกาฉบับที่ 437 ใช้ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2548 เป็นต้นไป) 

 

สร้างสรรค์หลักสูตรสัมมนาคุณภาพเยี่ยมโดย 
 
 
 
แผนที่ โรงแรมจสัมิน ซิตี ้(ซอยสขุมุวิท 23) (สถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ประสานงาน) 
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Registration Form 

บริษัท บอสตนัเน็ตเวิร์ค จ ำกดั (ส ำนกังำนใหญ่) 573/140 ซอยรำมค ำแหง 39 แขวงพลบัพลำ 
เขตวงัทองหลำง กรุงเทพมหำนคร 10310 Tel: 0-2949-0955, 0-2318-6891 Fax: 0-2949-0991 

เลขประจ ำตวัผู้ เสยีภำษี 0105548037730 
* ข้อมูลผู้เข้าร่วมสัมมนา: (โปรดกรอกข้อมลูให้ครบถ้วนและชดัเจน, ภาษาไทย: ตัวบรรจง, ภาษาอังกฤษ: ตัวพิมพ์)

ข้อมูลเพื่อใช้ออกใบก ากับภาษี: (โปรดตรวจสอบควำมชดัเจนครบถ้วน เพื่อควำมถกูต้องของใบเสร็จ/ใบก ำกบัภำษีท่ีท่ำนจะได้รับ) 

ช่ือท่ีให้ระบใุนใบกํากบัภำษี: _________________________________________________________        ตำมช่ือบริษัทด้านบน 

ท่ีอย่ท่ีูให้ระบใุนใบกํากบัภาษี:  ____________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

การช าระเงนิค่าสัมมนา: สำมำรถสอบถำมรำยละเอยีดและส ำรองที่นัง่ได้ที่ 0-2949-0955, 0-2318-6891 ต่อ 104,105,108,109 

วิธีการช าระเงนิ 

โอนเงินเข้ำบญัชี บริษัท บอสตนัเน็ตเวิร์ค จ ากดั
ธนำคำรธนชำต         สำขำเอสพละนำด รัชดำ บญัชีออมทรัพย์เลขที่ 260-2-15492-2  โอนวนัท่ี ___________________
ธนำคำรไทยพำณิชย์  สำขำสีแ่ยกศรีวรำ          บญัชีออมทรัพย์เลขที่ 140-2-63049-9  โอนวนัท่ี ___________________
ถือเช็คจำ่ยหน้ำงำนในนำม บริษัท บอสตนัเน็ตเวิร์ค จ ากดั
จ่ำยเงินสดหน้ำงำน

หากข้อมูลครบถ้วนแล้ว กรุณาส่งกลับมาที่ Email: seminar@bostonnetwork.com  หรือ 
Fax มาพร้อมกับส าเนาการโอนเงนิที่เบอร์ 0-2949-0991       
*โปรดน าหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่ายมายื่นในวนัสัมมนา*
 บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในกำรส ำรองท่ีนัง่ให้แก่ผู้สง่เอกสำรลงทะเบียนครบถ้วนและช ำระเงินแล้วเทำ่นัน้
 เจ้ำหน้ำที่จะแจ้งยืนยนักำรลงทะเบียนของทำ่นอีกครัง้หลงัจำกได้รับเอกสำร
 ในกรณีที่ทำ่นส ำรองที่นัง่ไว้แล้วแตไ่มส่ำมำรถเข้ำร่วมกำรสมัมนำได้   กรุณำแจ้งลว่งหน้ำก่อนวนังำนอยำ่งน้อย 10 วนั
หากไม่แจ้งตามก าหนด ท่านจะต้องช าระค่าธรรมเนียมเอกสารเป็นจ านวน 50% ของอัตราค่าลงทะเบียน 

หลักสูตรที่ร่วมสัมมนา__________________________________________________วันสัมมนา______________________ 

ช่ือ-นำมสกลุ  (ภำษำไทย) _____________________________________________________________________________ 

(ภำษำองักฤษ) ___________________________________________________________________________ 

บริษัท (ภำษำไทย)______________________________________________________________________________ 

(ภำษำองักฤษ)___________________________________________________________________________ 

ต ำแหนง่งำน: _____________________________________แผนก/ฝ่ำย: __________________________________________ 

 เบอร์โทรศพัท์ที่ท ำงำน: ______________________ตอ่____________เบอร์โทรศพัท์มือถือ:_____________________________ 

Fax: _________________________________  E-mail: _________________________________________        _____  ____ 

ชื่อผู้ประสานงาน (HR)___________________________________เบอร์โทรศพัท์______________________ตอ่__________ 
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