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BeWise Academy & Sentral College Penang 
Asian Young Leader Camp 2023

ÇÑ¹¨Ñ¹·Ã�·Õè 27
ÁÕ¹Ò¤Á 2556

07.00 น. พบกัน ณ สยามนคร�นทร หาดใหญ พรอมเดินทางโดยรถบัส 
ไปยังเมืองปนัง ประเทศมาเลเซีย

12.00 น. เดินทางถึงเมืองปนัง ประเทศมาเลเซีย โดยสวัสดิภาพ

12.00-17.00 น. – เที่ยวชมเมืองปนังคร�่งวัน เยี่ยมชมสถานที่ทองเที่ยวที่นาสนใจของปนัง
ฝกฝนและพัฒนาทักษะการฟ�งของนักเร�ยนผานกิจกรรมภาษาอังกฤษตลอดทร�ป

รถรับสงประจำวันจากโรงแรมไปยังว�ทยาลัยและเดินทางกลับ
เร�่มหลักสูตรทุกวันตั้งแต:
10.00 – 13.00 น. และ 14.00 – 16.00 น.

พ�ธีเปดและตอนรับ
การปฐมนิเทศของว�ทยาลัย

¡ÒÃ¤Ô´àªÔ§ÇÔ¾Ò¡É�à¾×èÍ¤ÇÒÁÊÓàÃç¨¢Í§·‹Ò¹!

ÇÑ¹ÍÑ§¤ÒÃ·Õè 28
ÁÕ¹Ò¤Á 2566
áÅÐ 
ÇÑ¹¾Ø¸·Õè 29
ÁÕ¹Ò¤Á 2566

หลักสูตรนี้ออกแบบมาเพ�่อชวยใหผูเขาเร�ยนพัฒนาตนเปนนักคิดเชิงว�พากษที่มีประสิทธิภาพซึ่งถือ
เปนทักษะสำคัญสูการผูนำและผูประกอบการที่ประสบความสำเร็จ ในฐานะนักคิดเชิงว�พากษ
สามารถคิด ว�เคราะหและแกไขปญหาตางๆอยางเปนระบบและพ�จารณาว�ธีการแกปญหาที่ดีที่สุด
กับสถานการณ

หัวขอที่ 1:  เหตุใดการคิดเชิงว�พากษจึงจำเปนในสถานที่ทำงาน ทักษะใดที่จำเปนตอการเปนผูนำ
หัวขอที่ 2: ทักษะการคิดเชิงว�พากษที่สำคัญหาประการที่จำเปนตอการเปนผูนำและ
                 ผูประกอบการรุนใหม
หัวขอที่ 3: ว�ธีการแกปญหา
หัวขอที่ 4: การแกปญหาประเภทตางๆ
หัวขอที่ 5: หลักการเจ็ดประการสำหรับผูประกอบการใหมเพ�่อสรางสมดุลระหวางความ
                 ปรารถนาและตรรกะว�ทยา

BEWISE ACADEMY
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27 ÁÕ¹Ò¤Á – 9 àÁÉÒÂ¹ 2566
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ÇÑ¹¾ÄËÑÊº´Õ
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หลักสูตรนี้ไดรับการออกแบบเพ�่อชวยใหผูเขาเร�ยนมีความเปนผูนำอยางแทจร�งซึ่งจะทำใหเกิดผล
กระทบในองคกรตลอดการปฎิบัติงานจร�ง ผูนำที่ดีตองสามารถทำใหทุกคนในองคกรมุงไปยัง
เปาหมายการทำงานในทิศทางเดียวกันและทำงานอยางตั้งใจเพ�่อเปาหมายนั้นสำเร็จ
ผูนำที่ดีจำเปนตองกำหนดว�สัยทัศนที่ชัดเจนสำหรับทีม และเร�ยนรูคุณลักษณะสำคัญ ประเภทตางๆ
รวมถึงบทบาทของผูนำที่ดีในการทำงานอยางมีประสิทธิภาพ
โมดูล 1: รูปแบบของผูนำ – ว�ธีคนหารูปแบบของทานเอง
โมดูล 2: การเปนผูนำดวยความฉลาดทางอารมณ
โมดูล 3: ว�ธีการเปนผูนำที่ดี
โมดูล 4: ความสำคัญของการทำงานเปนทีมและความเปนผูนำ

ÇÑ¹àÊÒÃ�·Õè 1
àÁÉÒÂ¹ 2566

ศึกษาแหลงมรดกในเมืองชั้นในของจอรจทาวน เร�ยนรูจากประสบการณจากกิจกรรม
ถอดรหัสปาย งานศิลปะบนถนนและจิตรกรรมฝาผนัง สื่อสารกับคนทองถิ�น อานและถายทอดขอมูล
ทำความเขาใจวัฒนธรรมทองถิ�น และชื่นชมสถาปตยกรรมในอดีต

ÇÑ¹ÍÒ·ÔµÂ�·Õè 2
àÁÉÒÂ¹ 2566 

วันหยุด พักผอนตามอัธยาศัย 

หลักสูตรนี้ไดรับการออกแบบเพ�่อชวยใหผูเขเร�ยนเร�่มตนการเดินทางสูการเปน
ผูประกอบการที่ประสบความสำเร็จ เมื่อจบหลักสูตร ผูเขาเร�ยนจะสามารถระบุทักษะที่พวกเขา
จำเปนตองมีเพ�่อเร�่มตนธุรกิจ ประเภทของผูประกอบการที่ผูเขาเร�ยนปรารถนาจะเปน และคนพบ
ปจจัยความสำเร็จที่สำคัญเพ�่อประสบความสำเร็จในการประกอบธุรกิจ

โมดูล 1: ทักษะที่จำเปนในการเร�่มตนธุรกิจที่ดี
โมดูล 2: การเปนผูประกอบการเหมาะสำหรับทานหร�อไม?
โมดูล 3: ประเภทของผูประกอบการ
โมดูล 4: นำการบร�หารจัดการของผูประกอบการไปปฏิบัติ
โมดูล 5: ปจจัยสำคัญสูความสำเร็จในธุรกิจ

ÇÑ¹¨Ñ¹·Ã�·Õè 3
àÁÉÒÂ¹ 2566
áÅÐ
ÇÑ¹ÍÑ§¤ÒÃ·Õè 4
àÁÉÒÂ¹ 2566
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ความประหมาและความว�ตกกังวลในการพ�ดเปนปญหาที่ผูสื่อสารทุกคนตองเผชิญ การรูสึกประหมา
ขณะสื่อสารถือเปนเร�่องที่ดีโดยแสดงใหเห็นวาทักษะการสื่อสารของบุคคลมีความสำคัญและแสดงวา
บุคคลดังกลาวใสใจตอการสื่อสารที่ดี หลักสูตรนี้ไดรับการออกแบบเพ�่อเพ�่มความมั่นใจใหกับ
ผูเขาเร�ยนในการแสดงความคิดเห็น ผูเขาเร�ยนจะไดเร�ยนรูว�ธีการในการกำหนด การแสดงออกและ
การนำเสนอแนวคิดและตนเองดวยความสุข�มและมั่นใจ

โมดูล 1 : การทำใหผูฟ�งหลงใหล:
                 รูปแบบการฟ�งของผูฟ�ง
                 สัญญาณที่ไมใชคำพ�ดของผูฟ�ง
                 การดึงดูดความสนใจของผูฟ�ง
โมดูล 2 : คุณลักษณะของผูพ�ด
โมดูล 3 : คุณลักษณะของผูสื่อสารที่ดี
โมดูล 4 : ภาษากาย
โมดูล 5 : ภาพลักษณที่ประสบความสำเร็จ 
โมดูล 6 : เคล็ดลับของการนำเสนอที่ยอดเยี่ยม
โมดูล 7 : ว�ธีนำเสนอแนวคิดของทานและทำใหผูอื่นรับฟ�ง
โมดูล 8 : การจัดระเบียบคำพ�ด
โมดูล 9 : การกำหนดมาตรฐานของทานเพ�่อความสำเร็จ
โมดูล 10 : การเอาชนะความทาทาย

ÇÑ¹ÈØ¡Ã�·Õè 7
àÁÉÒÂ¹ 2566

วันหยุด ทองเที่ยวตามอัธยาศัย
ÇÑ¹àÊÒÃ�·Õè 8
àÁÉÒÂ¹ 2566

เดินทางกลับประเทศไทย
ÇÑ¹ÍÒ·ÔµÂ�·Õè 9
àÁÉÒÂ¹ 2566

พ�ธีปดโดยเซ็นทรัล คอลเลจ ปนัง
ผลงานของนักเร�ยน
การมอบประกาศนียบัตร
งานเลี้ยงอำลามื้อกลางวัน

ÇÑ¹¾Ø¸·Õè 5
àÁÉÒÂ¹ 2566 
áÅÐ
ÇÑ¹¾ÄËÑÊº´Õ·Õè 6
àÁÉÒÂ¹ 2566
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บร�การรับสงจากทาอากาศยานบินทั้งไปและกลับ
จากทาอากาศยานนานาชาติปนังไปยังโรงแรมและจากโรงแรมไปยังทาอากาศยานนานาชาติปนัง
การฝกอบรมหลักสูตรการพัฒนาตนเอง
ที่พัก 13 คืน
รถรับสงไปกลับทุกวันจากโรงแรมไปว�ทยาลัย
กิจกรรมวันหยุดสุดสัปดาห 2 กิจกรรม
การมอบประกาศนียบัตรและงานเลี้ยงอำลามื้อกลางวัน
ประกาศนียบัตรรับรองการเขารวมหลักสูตร เสื้อยืด และกระเปาพกพา
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BEWISE ACADEMY
PERSONAL DEVELOPMENT PROGRAM

PROPOSED AGENDA

WEEK 1

Day 1
Monday

Meet and welcome and students at Bukit Kayu Hitam Border.
Coach transfer to Penang and commence with Penang City Tour.
Visit to Penang’s places of interest; the activity will hone the listening skills of
the students as the tour guide will be commentating in the English language.
Check in to hotel.
Free & Easy.

Daily Shuttle from the Hotel to the College and return;
Program commences daily from:
10.00 a.m. – 1.00 p.m. and 2.00 p.m. – 4.00 p.m.

Welcome & Opening Address;
College Orientation.

Critical Thinking Matters for Your Success!

Day 2
Tuesday
&
Day 3
Wednesday

This course is designed to help participants to be a critical thinker as
part of their journey to be a successful entrepreneur. As critical thinkers,
entrepreneurs don't merely solve problems. They solve problems in the best way.
Critical thinkers formulate a number of potential solutions to a problem and
consider them all before deciding on the best one.

Module 1 : Why is critical thinking essential in the workplace? What skills do you need ?
Module 2 : Five signi�cant critical thinking skills you need as a young entrepreneur.
Module 3 : Problem solving – what you need to do…
Module 4 : Solving di�erent types of problems.
Module 5 : Seven principles for new entrepreneurs to balance passion and logic.
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Day 4
Thursday
&
Day 5
Friday

This course is designed to help participants to be a leader who will make
an impact in an organization to carry out its mission. A great leader makes
everyone in the team go in the same direction and work towards the same
goal. Good leadership provides a clear vision for the team. Discover the
key characteristics, di�erent types, and roles of a good leader to work
e�ectively and e�ciently.

Module 1 :  Leadership Styles – How to �nd your own.
Module 2 :  Leading with Emotional Intelligence.
Module 3 :  How to be a good leader.
Module 4 :  The importance of teamwork and leadership.

Day 6
Saturday

A Heritage Trail Hunt in the inner city of George Town. The Heritage Trail
Hunt will be an experiential learning for the students as they do have to
be observant searching for clues – deciphering signage, street art &
murals, communicate with the locals, reading and transferring
information, understanding the local culture and appreciating the
architecture of the past.

Day 7
Sunday

Free & Easy

Day 8
Monday
&
Day 9
Tuesday

This course is designed to help participants kick start their journey to be
successful entrepreneurs. Entrepreneurial skills are those normally
associated with being an entrepreneur, and anyone can develop them. By
the end of the course, participants would be able to identify the skills they
need to start a business, the type of entrepreneur they aspire to be and
�nally ascertain the key success factors to succeed in business.

Module 1 : Skills needed to start a great business.
Module 2 : Is entrepreneurship right for you?
Module 3 : Types of entrepreneurs.
Module 4 : Implement entrepreneurial management.
Module 5 : Key factors to succeed in business.

What It Takes to Be a Great Leader!

Road to Entrepreneurship!

WEEK 2



Closing address by SENTRAL College Penang;
Students’ performance;
Certi�cate presentation;
Farewell lunch.
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Day 10
Wednesday
&
Day 11
Thursday

Nervousness and speech anxiety is a problem every communicator must confront.
Feeling nervous when communicating is healthy; it shows that one’s communication
skills are important and that one cares about doing well. This course is designed
to increase participant’s con�dence in speaking up as most schools and universities
do not o�er this type of training. Participants will learn how to formulate, express and
sell their ideas and themselves with poise and con�dence.

Module 1: Romancing the audience:
                        Their listening styles;
                        Their non-verbal signals;
                        Holding their attention.
Module 2 : The characteristics of the speaker.
Module 3 : The yoga of a good communicator.
Module 4 : Your body language.
Module 5 : The winning image.
Module 6 : The secret of a great presentation.
Module 7 : How to present your idea and be heard.
Module 8 : Organize your speech.
Module 9 : Set your standard for success.
Module 10 : Rising above the challenges.�

Day 12
Friday

Free & Easy
Day 13
Saturday

Meet the students at the hotel; transfer by coach to Bukit Kayu Hitam Border
Day 14
Sunday

Speak Up & Be Heard
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The Perosnal Development Program includes :

Two-way transfer: Bukit Kayu Hitam Border to Penang and Penang to Bukit Kayu Hitam Border
Personal Development Program Training;
13 nights accommodation;
Daily shuttle from the Hotel to the College and return;
Outdoor activities;
Certi�cate Presentation and Farewell Lunch;
Certi�cate of Participation, T-shirt and Goody Bag.

END OF PROGRAM


