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THE
BOSS
New Era

Shift to highly complex 
business environment

รุนที่ 87

หลักสูตรนี้เหมาะสําหรับ
ทานเจาของกิจการ ทายาทนักธุรกิจ ผูบริหารระดับสูงหรือผูที่ตองการเปนนาย
ที่สมบูรณแบบที่เกงในการมองการณไกล เกงดานบริหาร และจิตวิทยา

The Boss New Era คือกาวใหมเพื่อพัฒนาศักยภาพสูเสนทางของผูนําแหงยุค Highly Complex Business-
Environment ที่ผูนําตองมีบทบาทผูนําเบื้องหนา และผูผลักดันอยูเบื้องหลัง ท่ีจะนําพาองคกรธุรกิจและสังคม
ใหกาวหนาอยางยั่งยืน The Boss New Era คือหลักสูตรผูนําเพ่ือสรางใหคุณเปนนายที่สมบูรณแบบแหงยุค
และเปนหลักสูตรเดียวที่สรางผู นําองคกรอยางตอเนื่องมาตลอด 30 ป จนแข็งแกรงเปนสังคมผูนํากวา
4,000 คน เกิดเปนเครือขายที่ เกื้อหนุนผนึกกําลังทางธุรกิจ และเปนสวนสําคัญที่พัฒนาสังคมใหยั่งยืน
คุณพรอมหรือยังท่ีจะกาวสูเสนทางสายผูนํากับหลักสูตร The Boss รุนที่ 87 New Era เพื่อสรางขุมพลังความรู
เคียงคูพันธมิตรที่แข็งแกรง

พบกับวิทยากรผูทรงคุณวุฒิ อาทิเชน

“The Boss สรางสังคมของผู บริหารมืออาชีพ

ท่ีมีความรูรอบดาน ทําธุรกิจอยางมีจรรยาบรรณ

สงเสริมการเปนผูให และที่สําคัญ The Boss ไมไดแค

สรางความเปนนายท่ีสมบูรณแบบ แตสรางผู นํา

แหงอนาคตที่มุงสรางสรรคสังคมแบบยั่งยืน”

“หลักสูตร The Boss เปนหลักสูตรท่ีทําใหผมมี

มุมมองใหมๆ เพ่ิมข้ึนและยังทําใหรูจักการเตรียม

พรอมในการทําธุรกิจท่ีมีการแขงขันท่ีสูง และมี

สภาพแวดลอมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว”

รติวัลคุ ธนาธรรมโรจน 

ประธาน เจาหนาที่บริหาร

บริษัท เจ เอส แอล โกลบอล มีเดีย จํากัด

คุณศุภชัย ตั้งวรชัย 

รองกรรมการผูจัดการใหญพัฒนาธุรกิจในเครือ

บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน)

ศ. นพ. ประเวศ วะสี
ศ. พิเศษ เกษมสันต วิลาวรรณ
รศ.ดร. สมชาย ภคภาสนวิวัฒน
รศ.ดร. สมภพ มานะรังสรรค
รศ.ดร. โสรีช โพธิ์แกว
รศ.ดร. เกียรติวรรณ อมาตยกุล
รศ.ดร. สุเนตร ชุตินธรานนท
รศ.ดร. จิรประภา อัครบวร
ผศ.ดร. ปติ ศรีแสงนาม
ดร. อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา

ดร. วิสุทธิ วิทยฐานกรณ
ดร. รัฐ ธนาดิเรก
ดร. ธีรารัตน พันทวี วงศธนะเอนก
ดร. สมบุญ จารุเกษมทวี
อาจารยพิเชษฐ เวชสุภาพร
อาจารยโสภณ สุภาพงษ
อาจารยสุรพล โอภาสเสถียร
อาจารยเพชรพริ้ง สารสิน
อาจารยชนก ชางเรียน
อาจารยวัชรมงคล เบญจธนะฉัตร
อาจารยฐิตาภรณ ตูจินดา

ตารางสัมมนา
(สัมมนา 10 ครั้ง 20 วัน เฉพาะวันศุกร-เสาร เวลา 09.00-16.30 น.)

ครั้งที่ 1       วันศุกรที่ 4 - วันเสารที่ 5 สิงหาคม 2560

ครั้งที่ 2       วันศุกรที่ 25 - วันเสารที่ 26 สิงหาคม 2560

ครั้งที่ 3       วันเสารที่ 16 - วันอาทิตยที่ 17 กันยายน 2560

ครั้งที่ 4       วันศุกรที่ 6 - วันเสารที่ 7 ตุลาคม 2560

ครั้งที่ 5       วันศุกรที่ 17 - วันเสารที่ 18 พฤศจิกายน 2560

ครั้งที่ 6       วันศุกรที่ 15 - วันเสารที่ 16 ธันวาคม 2560

ครั้งที่ 7       วันศุกรที่ 19 - วันเสารที่ 20 มกราคม 2561

ครั้งที่ 8       วันศุกรที่ 9 - วันอาทิตยที่ 10 กุมภาพันธ 2561

ครั้งที่ 9       วันพฤหัสบดีที่ 8 - วันศุกรที่ 9 มีนาคม 2561

     วันเสารที่ 10 มีนาคม 2561

ครั้งที่ 10    วันเสารที่ 24 มีนาคม 2561

• Welcome and Introduction to the Boss                       • New Business Model 
• The Magic of Communication            • มุมมองการเงิน
• Current World Economic Trends                                 • Strategic Thinking and Scenario Planning
• Paradigm Shift                                     • หลักการ-กลยุทธการวางแผนภาษีอากร
• การวางตนและมรรยาทที่มีความสําคัญตอนักบริหาร         • Celemi Business Simulation : Planning for Growth
• Transformational Leadership                                       • กฎหมายการบริหารทรัพยากรมนุษย
• Power of Listening                                                                                 • Innovative Organization
• จิตวิทยาสําหรับนักบริหารยุคใหม                                            • Mixology Show 
• CSR for Business Sustainability   • เขาใจธรรมชาติ เขาใจชีวิต 
• Reality Touch                                                                                                                • New Era Leadership
• Rejuvenate Mind and Soul                                       • Being an Active Citizen
• อารยธรรมทุนซอนเรนกับการดําเนินธุรกิจ                        • บรรสาน
• Asean Community Update                           

หมายเหตุ:  • MPI ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงตารางสัมมนา วันเวลาและสถานที่ตามความเหมาะสม
       • หากทานไมสามารถเขาสัมมนาในหัวขอนั้นๆ มีสิทธิ์ชดเชยสัมมนาฟรี ภายใน 1 รุนถัดไป
       • สามารถนาํคาสมัมนาไปหักเปนคาใชจายในการเสียภาษีไดถึง 200% ชวยใหบรษัิทเสียภาษีนอยลงมาก

THE
BOSS New Era

รุนที่ 87

หัวขอสัมมนา

โรงแรม
อินเตอรคอนติเนนตัล กรุงเทพฯ
ดิ โอกุระ เพรสทีจ (ถ.วิทยุ)
เดอะ เซนต รีจิส กรุงเทพฯ
เชอราตัน แกรนด สุขุมวิท
ฯลฯ
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(สัมมนา 10 ครั้ง 20 วัน เฉพาะวันศุกร-เสาร เวลา 09.00-16.30 น.)

ครั้งที่ 1       วันศุกรที่ 4 - วันเสารที่ 5 สิงหาคม 2560

ครั้งที่ 2       วันศุกรที่ 25 - วันเสารที่ 26 สิงหาคม 2560

ครั้งที่ 3       วันเสารที่ 16 - วันอาทิตยที่ 17 กันยายน 2560
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ครั้งที่ 10    วันเสารที่ 24 มีนาคม 2561
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