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

 

หลักการและเหตุผล: 
สิ่งหนึ่งที่จะเป็นปัจจยัส ำคญัในกำรพฒันำควำมสำมำรถใหก้บัพนกังำนที่เป็นสมำชิกใหม่ขององคก์รนั่นคือ  กำรที่หวัหนำ้งำน

หรือพนกังำนรุน่พี่มีควำมสำมำรถในกำรเป็นพี่เลีย้งที่ดี  และสำมำรถจูงใจใหพ้นกังำนใหม่ท ำงำนไดอ้ย่ำงมีประสิทธิภำพ หลกัสตูร 
Powerful Coaching and Mentoring Technique ไดร้บักำรออกแบบมำเพื่อเนน้กำรสรำ้งทกัษะในกำรสอนงำนและกำรเป็นพ่ีเลีย้งที่ดี
ใหก้ับหวัหนำ้งำน รวมถึงแนวคิดกำรสรำ้งทศันคติที่ดีใหก้บัสมำชิกใหม่ขององคก์ร และเทคนิคกำรใหค้  ำปรกึษำที่สำมำรถน ำไปใชไ้ด้
จรงิในชีวิตกำรท ำงำน 
 

ประโยชนท์ี่ได้รับ: 

 ไดร้บัควำมรูค้วำมเขำ้ใจในเรือ่งเทคนิคกำรสอนงำนและกำรเป็นพ่ีเลีย้งที่ถกูตอ้ง 

 สำมำรถถ่ำยทอดงำนใหส้มำชิกใหมข่ององคก์รมีควำมเขำ้ใจในงำนและปฏิบตัิตำมไดอ้ยำ่งมีประสทิธิภำพ 

 เป็นผูน้  ำในกำรสรำ้งจิตส ำนกึรกัองคก์รและวฒันธรรมที่ดีขององคก์ร 

 สำมำรถน ำควำมรูท้ี่ไดร้บัจำกกำรฝึกอบรมไปใชใ้นงำนไดจ้รงิ 
 

หัวข้อการบรรยาย: 

 หลกักำรกำรสอนงำนและกำรเป็นพ่ีเลีย้งที่ดี 

 บทบำทหนำ้ที่ของกำรเป็นผูส้อนงำนและกำรเป็นพ่ีเลีย้งที่ดี 

 ควำมรูแ้ละทกัษะที่จ ำเป็นในกำรสอนงำนและกำรเป็นพ่ีเลีย้ง 

 จรรยำบรรณกำรเป็นพ่ีเลีย้ง 

 กำรสรำ้งสมัพนัธภำพท่ีดีตอ่เพื่อนรว่มงำน 

 กำรสรำ้งทศันคติที่ดีตอ่ตนเองและผูอ้ื่น 

 เทคนิคกำรใหค้  ำปรกึษำเบือ้งตน้ในกำรสอนงำนและกำรเป็นพ่ีเลีย้ง  

 กำรพฒันำแรงจงูใจในกำรท ำงำน 

 ขอ้ควรระวงัในกำรสอนงำนและกำรเป็นพ่ีเลีย้ง 

 กำรสรำ้งจิตส ำนกึรกัองคก์รและวฒันธรรมที่ดีขององคก์ร 
 

เหมาะส าหรับ: 

 เจำ้ของกิจกำร ผูบ้ริหำรระดบักลำง ผูบ้ริหำรระดบัสงู และหวัหนำ้งำน รวมทัง้ผูท้ี่สนใจพฒันำศกัยภำพดำ้นกำรสอนงำน กำรเป็นพี่เลีย้ง
เพื่อเตรยีมพรอ้มส ำหรบักำรกำ้วเป็นผูบ้รหิำรมืออำชีพในอนำคต 

 
 
 



 

Boston Network Co., Ltd. Tel. 02-949-0955/ 02-318-6891 Mobile: 086-337-8266, Fax: 02-949-0991 

E-mail: seminar@bostonnetwork.com, Web: http://www.bostonnetwork.com 

 

วิทยากร: 
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒจิาก บริษัท บอสตนัเน็ตเวิรค์ จ ากดั  

 

วัน เวลา สถานที่ และค่าใช้จ่าย ในการเข้าร่วมงานสัมมนา  
วนัท่ี 1 ตลุำคม 2564 เวลำ  09.00 - 16.00 น. โดยสำมำรถเลอืกกำรเขำ้อบรมได ้2 ช่องทำง ดงันี ้
1. เข้าร่วมอบรมที่โรงแรมจัสมิน ซิตี ้(ซอยสุขุมวทิ 23) หรือโรงแรมที่เทียบเทา่  

(สถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงกรุณาตดิตอ่เจ้าหน้าที่ประสานงาน) 
คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรเขำ้รว่มงำนสมัมนำ รำคำ 6,500 บำท (รำคำนีย้งัไมร่วมภำษีมลูคำ่เพิ่ม 7%)  

2. เข้าร่วมอบรมแบบทางไกลโดยการประชุม Distance Learning Instructor-led Virtual Class via Face to Face 
Application   

คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรเขำ้รว่มงำนสมัมนำ รำคำ 5,500 บำท (รำคำนีย้งัไมร่วมภำษีมลูคำ่เพิ่ม 7%)  
 
ส าหรับรายละเอียดเพิ่มเติม  กรุณาตดิตอ่ผู้ประสานงานอบรม โทร: 02 949 0955, 02 318 6891,  

      086 337 8266, Email: seminar@bostonnetwork.com และ Line ID: @bostonnetwork  
 

ค่าฝึกอบรม สามารถหกัค่าใชจ้่ายทางภาษีได้ 200%ของค่าใช้จ่ายจริง 
 (พระราชกฤษฎกีาฉบับที ่437 ใช้ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2548 เป็นตน้ไป) 

 

สร้างสรรคห์ลักสูตรสัมมนาคุณภาพเยีย่มโดย 
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แผนที ่โรงแรมจสัมิน ซิตี ้(ซอยสขุมุวิท 23) (สถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงกรุณาติดต่อเจ้าหน้าทีป่ระสานงาน) 

Registration Form 



หลักสูตรทีร่่วมสัมมนา วันสัมมนา

ช่ือ-นามสกลุ (ภาษาไทย)

(ภาษาองักฤษ) 

บรษัิท (ภาษาไทย)

(ภาษาองักฤษ)

ต าแหน่งงาน: แผนก/ฝ่าย:

เบอรโ์ทรศพัทท์ี่ท  างาน: เบอรโ์ทรศพัทมื์อถือ:

เบอรโ์ทรสาร Fax: E-mail: 

ช่ือผู้ประสานงาน (HR) เบอรโ์ทรศพัท์

ข้อมูลเพือ่ใช้ออกใบก ากับภาษี :โปรดตรวจสอบความชดัเจนครบถว้น เพ่ือความถกูตอ้งของใบเสรจ็/ใบก ากบัภาษีที่ทา่นจะไดร้บั)

ช่ือที่ใหร้ะบใุนใบก ากบัภาษี : ตามช่ือบรษัิทดา้นบน

ที่อยู่ที่ใหร้ะบใุนใบก ากบัภาษี:

การช าระเงนิค่าสัมมนา : สามารถสอบถามรายละเอียดและส ารองที่นั่งไดท้ี่ 02-949-0955, 02-318-6891 ต่อ 104, 105, 108, 109

วิธีการช าระเงนิ

โอนเงินเขา้บญัชี บรษัิท บอสตนัเน็ตเวริค์ จ  ากดั  

ธนาคารทีเอ็มบีธนชาต  สาขาเอสพละนาด รชัดา  บญัชีออมทรพัยเ์ลขที่ 667-2-01501-0  โอนวนัที่

ธนาคารไทยพาณิชย ์    สาขาสี่แยกศรวีรา            บญัชีออมทรพัยเ์ลขที่ 140-2-63049-9  โอนวนัที่

ถือเช็คจา่ยหนา้งานในนาม บรษัิท บอสตนัเน็ตเวริค์ จ  ากดั

จา่ยเงินสดหนา้งาน 

*โปรดน าหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ทีจ่่ายมายื่นในวันสัมมนา*

1) บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการส ารองที่นั่งใหแ้ก่ผูส้ง่เอกสารลงทะเบียนครบถว้นและช าระเงินแลว้เทา่นัน้

2) เจา้หนา้ที่จะแจง้ยืนยนัการลงทะเบียนของทา่นอีกครัง้หลงัจากไดร้บัเอกสาร

3) ในกรณีที่ทา่นส  ารองที่นั่งไวแ้ลว้แตไ่ม่สามารถเขา้รว่มการสมัมนาได ้  กรุณาแจง้ลว่งหนา้ก่อนวนังานอยา่งนอ้ย 10 วนั

*หากไม่แจ้งตามก าหนด ท่านจะต้องช าระค่าธรรมเนียมเอกสารเป็นจ านวน 50% ของอัตราค่าลงทะเบียน*

ข้อมูลครบถ้วนแล้ว กรุณาส่งกลับมาที ่Email: seminar@bostonnetwork.com หรือ Fax พร้อมส าเนาการโอนเงนิที ่02-949-0991

Registration Form
บรษัิท บอสตนัเน็ตเวริค์ จ  ากดั (ส านกังานใหญ่) 573/140  ซอยรามค าแหง 39  แขวงพลบัพลา

เขตวงัทองหลาง  กรุงเทพมหานคร 10310  Tel: 02-949-0955, 02-318-6891  Fax: 02-949-0991
เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี 0105548037730
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ข้อมูลผู้เข้าร่วมสัมมนา :(โปรดกรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นและชดัเจน, ภาษาไทย: ตัวบรรจง, ภาษาอังกฤษ: ตัวพมิพ)์
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