
1. เพือ่ใหเ้ห็นความส าคัญ แนวคดิ ทศิทางใหม่ๆ และความทา้ทาย
ของผูจ้ัดการมอืใหม่ ในการบรหิารจัดการความสามารถของต าแหน่ง
งานใหต้รงตามความตอ้งการของ องคก์ร ลูกนอ้ง และเพือ่นร่วมงาน
อย่างมอือาชพี
2. เพือ่ฝึก 7 ทกัษะส าคัญของผูจั้ดการให ้SMART ตามเป้าหมาย
ของกระบวนการพัฒนา การเรยีนรูข้ององคก์ร (SMART : Specific, 
Measurement, Achievable, Realistic, Timely)
3. เพือ่ปรับปรุงการอัฟสกลิ (Up Skills) ของผูจ้ัดการใหท้นัการ
เปลีย่นแปลงในยุค New Normal in Digital Disruption

วธิกีารฝึกอบรม – สมัมนา
เป็นการฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิาร (Dynamic & Workshop) เนน้การ
เรยีนรูด้ว้ยตนเอง และแลกเปลีย่นประสบการณ์ร่วมกนั (Learning by 
Doing and Participating with Experiences) ซึง่ประกอบดว้ย
▪ การบรรยาย  
▪ กจิกรรม และเกม    
▪ การแสดงออก
▪ กลุ่มสมัพันธ์
▪ การแสดงความคดิ ถาม – ตอบ 

หลกัการและเหตผุล
เร ิม่ลงทะเบยีน 08.30 น.-09.00 น.
1.ท าไมตอ้ง Up Skills & Re Skills ผูจ้ัดการมอืใหม่ในยุค New 
Normal
2.ความทา้ทายในบทบาทหนา้ทีข่องผูจ้ัดการมอืใหม่
3.ความคาดหวังของลูกนอ้งกบัการปัน้ผูจ้ัดการมอืใหม่
4.ปัจจัยทีส่ าคัญต่อการ Up Skills & Re Skills ผูจ้ัดการมอืใหม่ 
▪ โมเดลการเรยีนรูพ้ัฒนาผูจ้ัดการ 70 : 20 :10  (Model for 

Learning)
▪ การบรหิารจัดการกระบวนการท างาน (Work Process 

Management)
▪ การบรหิารจัดการพัฒนาคน (People Management)

WORKSHOP : การใชเ้ครือ่งมอืพฒันาต าแหนง่ Manager 
Competency Assessment ในการออกแบบโมเดลการเรยีนรู ้
ของต าแหนง่งาน

5.7 ทกัษะกบัผูจ้ัดการมอืใหม่ (7 Skills for TOP Manager)
▪ Interpersonal Skill (ทกัษะการสรา้งความสมัพันธ)์
▪ Communication & Motivation (ทกัษะการสือ่สารและการจูงใจ

ในการท างาน)
▪ Organization & Delegation (ทกัษะการจัดการและการ

มอบหมาย)
▪ Planning & Thinking (ทกัษะการวางแผนและการมอบหมาย

งาน)
▪ Problem Solving & Decision Making (ทกัษะการแกไ้ขปัญหา

และการตัดสนิใจ)
▪ Commercial Awareness (ทกัษะการรอบรูเ้ชงิธรุกจิ)
▪ Coaching & Mentoring (ทกัษะการสอนงานและการเป็นพี่

เลีย้ง)

WORKSHOP : ฝึกทกัษะการบรหิารจดัการทกัษะของผูจ้ดัการ
มอืใหมใ่ห ้SMART  ตามรูปแบบการเรยีนรูพ้ฒันาใหบ้รรลุ
ความส าเร็จและวดัผลได้

6.ผา่นด่านอัฟสกลิ (Up Skill) ของผูจ้ัดการมอืใหม่ปัน้ได ้ใหท้นัยุค 
New Normal in Digital Disruption
6.1 โมเดลการพัฒนา 4 Soft Skills 
▪ Leadership Skills
▪ Selling Skills
▪ Super Product Skills
▪ Digital Skills
6.2 ปลดล๊อคทกัษะการท างานใน Platform ใหม่ๆ ใหท้นักบัการ
เปลีย่นแปลง
▪ Workplace
▪ Classroom
▪ Online
▪ Live
7.สตูรพเิศษการหาแนวทาง ทศิทางการแกปั้ญหาในท างานของ
ผูจ้ัดการมอืใหม่
▪ การเขา้ถงึปัญหาขององคก์ร (Approach)
▪ การจัดการวธิกีารแกไ้ขปัญหา (Process)
▪ การก าหนดเป้าความส าเร็จ (Goals)

สรุปประเด็น/ค าถามแลกเปลีย่นประสบการณ์/ปิดการสมัมนา 

หวัขอ้ในการเรยีนรู ้

ดร.พพิฒันพ์ล เพ็ชรเทีย่ง
• กรรมการชมรมขาย สมาคมการตลาดแหง่ประเทศไทย
• ทีป่รกึษาดา้นพัฒนาบคุลากรธรุกจิคา้ปลกี และธรุกจิบรกิาร

ประเภทต่างๆ
• บรษัิท คงิ เพาเวอร ์ดวิตี ้ฟร ีจ ากดั (พัฒนาบคุลากรมากกว่า 

3,500 คน)
• กลุ่มบรษัิท คงิ เพาเวอร ์อนิเตอรเ์นชัน่แนล กรุ๊ป จ ากดั
• บรษัิท นีโอ ฮวิแมน โปรเพสชัน่แนล จ ากดั

วทิยากร 

ผู้จัดการมือใหม่ป้ันได้ในยุค New Normal
TOP Manager in New Normal

วนัองัคารที ่31 มกราคม 2566
หลกัสูตร 1 วนัโรงแรมเจดบับวิ แมรอิอท สุขมุวทิ 2

ทา่นละ    4,000 บาท ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม่ 7 %
เฉพาะนติบิคุคลสามารถหกัภาษี ณ ทีจ่่าย 3% ได ้
ราคานี้รวมเอกสาร อาหารว่างและอาหารกลางวันตลอดหลักสตูร
***สามารถหกัคา่ใชจ้่ายทางภาษไีด ้200% ของค่าใชจ้่าย
จรงิ ตามพระราชกฤษฎกีาฉบบัที ่437 ใช ้19 ตุลาคม พ.ศ. 
2548 เป็นตน้ไป

คา่ลงทะเบยีน



TOP Manager in New Normal

วนัองัคารที ่31 มกราคม 2566

สอบถามขอ้มลูเพิม่เตมิ

โทรศัพท ์085-938-6299, 082-4235915

ลงทะเบยีนส ารองทีน่ ัง่
กรอกแบบฟอรม์ สง่มายัง 
➢ อเีมล์ brainassetsale1@gmail.com

วธิกีารช าระเงนิ

❑ โอนเงนิเขา้บญัชอีอมทรัพย ์ธนาคารกรุงเทพ สาขา้นแพว้
❑ เลขทีบ่ญัชี 287-0-26170-4               
❑ เช็คขดีคร่อมสัง่จ่ายบรษัิท เบรนแอสเสท เซฟตี ้เทรนนิง่ จ ากดั 

กรณีหกัภาษ ีณ ทีจ่า่ย
บรษัิท เบรนแอสเสท เซฟตี ้เทรนนิง่ จ ากดั (ส านักงานใหญ)่
99/63 ซอยพุทธบชาู 36 แยก 1 แขวงบางมด เขตทงุ่ครุ กรุงเทพฯ
10140
เลขประจ าตวัผูเ้สยีภาษ:ี 0105563158712

การแจง้ยกเลกิ: ผูส้มัครสามารถทีจ่ะยกเลกิการเขา้อบรมได ้ ใน
กรณีทีท่า่นยกเลกิกอ่นวันงาน 15 วัน บรษัิทฯ จะหกัค่าธรุการ รอ้ย
ละ 10 ของค่าสมัคร และในกรณีทีท่า่นยกเลกิกอ่นวันงาน 7 วัน 
บรษัิทฯ จะคนืเงนิรอ้ยละ 50 ของค่าสมัคร นอกเหนือจากนี้แลว้ 
บรษัิทฯ จะไม่คนืเงนิใดๆ ทัง้สิน้

หมายเหต ุเมือ่ช าระค่าสมัมนาเรยีบรอ้ยแลว้โปรดสง่ใบPay-in เพือ่
เป็นหลักฐานการยนืยัน

แบบฟอรม์การลงทะเบยีน

เพ ือ่ใหเ้กดิประโยชนส์ูงสุดและความสะดวกแกผู่เ้ขา้สมัมนา กรุณากรอกรายละเอยีดใหค้รบทุกชอ่ง

ชือ่บรษัิท _________________________________________ ประเภทธรุกจิ_______________________________________

ส านักงานใหญ ่     สาขาที่ __________________ เลขประจ าตัวผูเ้สยีภาษี _______________________________________  

ทีอ่ยู่ ______________________________________________________________________________________________

ผูป้ระสานงาน_______________________________________โทรศัพท_์________________ต่อ_______________________

อเีมล(์โปรดระบ)ุ_____________________________________โทรสาร___________________________________________

1.ชือ่-นามสกลุ______________________________________ต าแหน่ง___________________________________________

อเีมล(์โปรดระบ)ุ__________________________________________มอืถอื (โปรดระบ)ุ_______________________________

2.ชือ่-นามสกลุ______________________________________ต าแหน่ง___________________________________________

อเีมล(์โปรดระบ)ุ__________________________________________มอืถอื (โปรดระบ)ุ_______________________________

3.ชือ่-นามสกลุ______________________________________ต าแหน่ง___________________________________________

อเีมล(์โปรดระบ)ุ__________________________________________มอืถอื (โปรดระบ)ุ_______________________________

จ านวนผูเ้ขา้สมัมนา อตัราคา่สมัมนา ภาษมีลูคา่เพ ิม่ 7% หกั ณ ทีจ่า่ย 3% สุทธิ

1 ทา่น 4,500.00 315.00 135.00 4,680.00
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