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ผูจัดการมือใหม ไมไดรับการอบรม
กอนเลื่อนตำแหนง

ขาดความมั่นใจในตำแหนงที่ไดรับ

บอกวาไมไดรับการสนับสนุน
จากองคกร

ดวยรูปแบบการแขงขันทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลง
ไปและเทคโนโลยีที ่พ ัฒนาไปอยางมากมาย
ทำให ความแตกตางระหว างส ินค าลดลง
คนจึงกลายเปนปจจัยสำคัญในการขับเคลื่อน
ธุรกิจและเปนทรัพยากรสำคัญมากขององคกร 

ดังนั้นการรักษาและพัฒนาคนใหอยูในองคกร
จึงเปนกลยุทธสำคัญที่สงผลตอความสำเร็จ
ขององคกรอยางมาก

หนึงในกลยุทธที ่องคกรใหความสำคัญคือ
การโปรโมทคนดีคนเกงใหเลื่อนตำแหนงงานเปน
ระดับผูจัดการเพราะนอกจากเปนสรางแรงจูงใจ
ใหพนักงานแลวยังเปนเปนสิ ่งที ่สะทอนถึง
ความสำเร็จในความกาวหนาในอาชีพการทำงาน
ไดอยางชัดเจน 

อยางไรก็ตามหากผูที่ไดรับการโปรโมทใหเลื่อน
ตำแหนงเปนผูจัดการไมมีความพรอมและยังไมได
รับการฝกอบรมพัฒนาใหเขาใจถึงบทบาทของ
ตนเองในการเปนผูจัดการท่ีมีปจจัยแหงความสำเร็จ
ที่แตกตางจากการเปนพนักงานแลวละก็

บริษัทก็จะมีโอกาสจะเสียสองเดงคือเดงแรกเสีย
พนักงานเกงๆไปหนึ่งคนและเดงที่สองคือการได
ผูจัดการหวยๆมาหนึ่งคนเพราะไมใชวาพนักงาน
ท่ีทำงานเกงและประสบความสำเร็จจะเปนผูจัดการ
ที่เกงสุดยอดและประสบความสำเร็จ

ดังนั ้นหลักสูตร Professional Brand New 
Manager จ ึงไดออกแบบขึ ้นมาเพื ่อชวยให
ผู  เขาอบรมซึ ่งเปนผู จ ัดการมือใหมไดเขาใจ
บทบาทของตนเองในฐานะที ่ เป นผู นำทีมที ่
ต องเกงคิดเกงคนรู จ ักบริหารเวลาบริหาร
คนบริหารงานไดอยางมีประสิทธิภาพ

49%

59%

85%
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องคประกอบของหลักสูตร

หลักสูตร PROFESSIONAL BRAND NEW MANAGER
ชวยยกระดับความมั่นใจในการเปนผูจัดการมือใหมที่มีวิธีคิดแบบผูบริหาร และทำงานแบบมืออาชีพ

ปรับเปลี่ยนมุมมอง
จากการทำงานดวย
ตัวเองมาสูการทำงาน
ผานทีมงานที่ตองอาศัย
ความเขาใจจิตวิทยาการ
ทำงานกับผูอื่นมากขึ้น
และพัฒนาทัศนคติ
เชิงบวกที่ชวยใหคุณ
พิชิตเปาหมาย
ไดรวดเร็วขึ้น

เรียนรูเคล็ดลับแบบ 
short cut 
ตลอดจนเทคนิคและ
กลยุทธสำคัญในการ
บริหารเวลา บริหารคน 
บริหารทีมเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
ทำงานผานทีมงานได

พัฒนาทักษะสำคัญใน
การทำงานรวมกับผูอื่น
เชน ทักษะการสื่อสาร 
ทักษะการมอบหมายงาน 
ทักษะการสรางขวัญและ
กำลังใจเพื่อใหประสบ
ความสำเร็จทั้งเรื่องการ
ทำงานและเรื่องคน

ยกระดับการทำงาน
อยางมีประสิทธิภาพ
ดวยเครื่องมือการ
บริหารงานที่มืออาชีพ
ตองรูตลอดจนไดทำ  
Exercise และWorkshop 
แบบเจาะลึกที่คุณ
จะไดรับประโยชนอยาง
เต็มที่

เพิ่มโอกาสแหงความสำเร็จ
ดวยเรียนรูแบบเขมเขน 
6 สัปดาห ที่ชวยใหคุณ
สามารถนำสิ่งที่เรียนรูใน
หลักสุตรไปทดลอง
ใชงานในการทำงานจริง
และไดรับผลลัพธทันที

Skills

Action

KnowledgeMindset

Tools

Skills ActionKnowledgeMindset Tools
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ประโยชนที่คุณจะไดรับจาก PROFESSIONAL BRAND NEW MANAGER

หลักสูตร
PROFESSIONAL
BRAND NEW  MANAGER
ตางจากหลักสุตรอื่นอยางไร

Achieving higher performance and gaining trust from people
เขาใจบทบาทหนาที่ของการเปนผูจัดการที่เกงงานและเกงคน

Developing can do Attitude and courage to change
พัฒนาทัศนคติและวิธีคิดของการเปนผูจัดการและกลาเปลี่ยนแปลง

Managing time and handling priority
เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานผานการบริหารเวลาและการจัดลำดับความสำคัญ

Discovering leadership styles and working with team creatively
เขาใจสไตลการเปนผูนำของตนเองและทำงานกับทีมไดอยางสรางสรรค

Enhancing communication skills and executing the action plan
พัฒนาทักษะการสื่อสารเพื่อนำกลยุทธของบริษัทไปดำเนินการไดจริง

Building motivation and confidence to teamwork
เรียนรูจิตวิทยาการสรางขวัญและกำลังใจใหทีมงานเพื่อบรรลุเปาหมายบริษัท

Effective and practical tools 
เรามีเครื่องมือการบริหารงาน บริหารคน
ใหคุณนำไปใชงานไดทันที 

Experience sharing 
คุณจะไดเรียนรูจากผูบริหารที่มีประสบการณ
ในการเปนผูจัดการที่พรอมจะเปดเผยเคล็ดลับ
และเทคนิคการทำงาน

Explore your styles 
เราชวยใหคุณไดเขาใจสไตลการเปนผุจัดการ
ของตัวเองที่มีจุดเดนมากมายและ
สิ่งที่ตองระวังในการบริหารทีม

Exercise and workshop
เราเปดโอกาสใหคุณไดนำส่ิงท่ีเรียนรูไปประยุกต
ใชในการทำงานจริงและกลับมาแบงปน
ประสบการณรวมกับวิทยากรมืออาชีพ
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เนื้อหาการอบรม

• บทบาทหนาที่ของผุจัดการ
• ความทาทายของผูจัดการมือใหม
• การพัฒนาทัศนคติและวิธีคิดของผูจัดการ
• ปรามิดแหงความสำเร็จของผุจัดการ
• เทคนิคการกาวออกจาก Comfort Zone

• เทคนิคการทำงานแบบ Smart 
• กุญแจแหงความสำเร็จในการทำงาน
• กรณีศึกษา Harvard 
• การกำหนดเปาหมายที่ทาทาย
• พลังของการลงมือทำ

• การจัดลำดับความสำคัญ
• การจัดการสิ่งที่ขัดจังหวะ
• การสราง  To Do List ประจำวันแบบใหม
• กลยุทธการมอบหมายงานและติดตามผล
• เทคนิคการสรางโฟกัสเพื่อความสำเร็จ

• การวิเคราะหสไตลของตัวเอง
• การใชจุดแข็งของผุจัดการแตละสไตล
• การปรับสไตลของตนเองตอการบริหารทีม
• เทคนิคการอานสไตลของทีมงาน
• การวิเคราะหและบริหารทีมงานดวย SW Matrix 

• การนำกลยุทธไปสูการปฏิบัติ
• การสื่อสารเพื่อความสำเร็จในการทำงาน
• เทคนิคการสื่อสารแบบสองทาง
• การสื่อสารแบบมีโครงสรางความคิด
• เทคนิคการนำการประชุม

• บทบาทของผูจัดการกับการสรางแรงจูงใจทีม
• การสรางแรงจูงใจทีมดวย Flow Model 
• 5 เทคนิคที่สรางแรงจูงใจใหทีมงาน
• การสื่อสารเพื่อสรางแรงจูงใจ
• ธรรมชาติของแรงจูงใจที่พนักงานตองการ

วัตถุประสงค

The Move to Brand New Manager 

Discover Your Management Styles

Key Success Factors @WORK

Unleash the Power of Communication

Effective Time & Priority Management 

How to Get and Stay Motivated

• นำเสนอผลงานการพัฒนาตนเอง
• ประโยชนที่ไดรับจากการเขาอบรม
• สิ่งที่ไดนำไปปฏิบัติจริงในการทำงาน
• พฤติกรรมและทัศนคติที่เปลี่ยนไป
• เปาหมายสำคัญที่ตองการบรรลุตอไป

Final Presentation & Celebration

ปรับเปลี่ยน เรียนรู

พัฒนา ตอยอด

มุมมองในการเปน
ผูจัดการ และวิธีคิด
ในการทำงานแบบ

มืออาชีพ

กลยุทธ และเทคนิค
การบริหารงานบริหาร

เวลาบริหารคน
เพื่อความสำเร็จ

ทักษะการวางแผน
การมอบหมายงาน 

และการสรางแรงจูงใจ
ใหทีมงาน

ดวยเครื่องมือที่นำไป
ประยุกตใชในการทำงาน

ตลอดระยะเวลา
หกสัปดาห
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Practical Management Tools
เรียนรูเคร่ืองมือการบริหารงานบริหารเวลาบริหารคน

ท่ีสามารถนำไปใชในการทำงานไดทันที

Behavior change
สามารถปรับเปล่ียนพฤติกรรมท่ีเหมาะสมกับบทบาท

การเปนผูจัดการมือใหมแบบมืออาชีพท่ีเกงงานเกงคนและเกงคิด

Exclusive Connection
ผูเขาอบรมทุกทานจะไดมีสายสัมพันธกับผูบริหารท่ีเขารวมอบรม

และสามารถตอยอดไอเดียประสบการณในการทำงานได

อยางอบอุน

Paradigm Shift
ปรับเปล่ียนมุมมองของการเปนผูจัดการท่ีตองมองใหกวางและ

ไกลกวาเดิมรวมท้ังการมองเห็นคุณคาของการทำงานผานคน

ความสำเร็จไมไดเกิดจากอุบัติเหตุ
แตเกิดจากการมีเปาหมายชัดเจน(Smart Goal)

มีแผนดำเนินการ (Clear Plan) และตัดสินใจลงมือทำ (Take Action)
ดร.ชัยพัชร เลิศรักษทวีกุล

สิ่งที่คุณจะไดรับ Program Key Takeaways

แลกเปล่ียนแบงปนมุมมองประสบการณ
กับกูรูตัวจริง

Behavior Assessment
ประเมินสไตลการเปนผูนำ

เอกสาร Handout ลิขสิทธิ์ 
จาก DeOne International

Program Material ที่ใชในการ 
Workshop 

คำปรึกษาจากวิทยากรตลอดการ
เขารวมอบรม

Networking Club ของผูเขารวมอบรม
หลักสูตร  Professional Brand New 
Manager

Leadership Assessment
เขาใจสไตลการทำงานของตนเองและตระหนักถึงจุดแข็ง

ของตนเอง และจุดท่ีตองระมัดระวังในการทำงาน
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วิธีการเรียนรู

สถานที่อบรม

คาอบรมหลักสูตร

กลุมเปาหมาย

The Bangkok Club
Sathorn City Tower

ผูจัดการมือใหม
ที่เพิ่งไดรับการโปรโมท

ผูจัดการผูบริหาระดับตน
ที่ตองการยกระดับการทำงานใหดีขึ้น

เจาของกิจการ ผูประกอบการ
ที่อยากพัฒนาทักษะการบริหาร

Workshop Experience
Sharing

Group
Discussion

Case Study
& Role Play

Contest Assignment
& Presentation

Coaching 
Based Learning

ราคา

คาอบรม / ทาน

** Early Bird / ทาน

29,500 บาท

24,500 บาท

หมายเหตุ 

** ราคา Early Bird เมื่อสมัครและชำระเงิน

ภายในวันที่ 15 มกราคม 2562

• ไมสามารถใชสิทธิรวมกับโปรโมชั่นอื่นของบริษัทฯ ได

สอบถามขอมูลหลักสูตรไดที่

       @deonetraining

       098 424 5241 คุณศุภเสริฐ (กอฟ)

       082 228 2353 คุณฐิตพัฒน (เติ้ง)

       02 210 0006-7

2,065 บาท

1,715 บาท

885 บาท

735 บาท

30,680 บาท

25,480 บาท

หัก ณ ที่จาย 3%ภาษีมูลคาเพิ่ม 7% รวมจายสุทธิ
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พนักงานที่กำลังจะไดรับ
การโปรโมทเปนผูจัดการ


