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Course: 
Management Skills for New Managers 
ทกัษะการบริหารงานสาํหรบัผูจ้ดัการมอืใหม่ 

 

Duration: 1 Day (9:00 – 16:00) 
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หลักการและเหตผุล: 

 สถานการณต์่าง ๆ ที่ก่อใหเ้กิดความเปล่ียนแปลงแบบกา้วกระโดด ส่งผลกระทบอย่างมากมาย ทัง้ระดบับุคล หน่วยงาน 

องคก์ร ตลอดจนสงัคมทั่วไป ดงันัน้ หัวหนา้ ผูจ้ัดการ หรือผูบ้ริหารทุกระดบัในองคก์ร ทั้งผูท้ี่ไดร้บัแต่งตัง้ใหม่ หรือคนเก่าที่ดาํรง

ตาํแหน่งอยู่แลว้ ตา่งก็ตอ้งยอมความเปล่ียนแปลง ที่เกิดขึน้ 

ผูบ้รหิารในทกุระดบั เป็นตาํแหน่งที่มีความทา้ทายอย่างสงูสาํหรบัองคก์ร ผูด้าํรงตาํแหน่งไม่ว่าเก่าหรือใหม่ จาํเป็นจะตอ้งมี

ความสามารถสงู ตอ้งยอมรบัและเรียนรูส่ิ้งใหม่ ๆ มีความพรอ้มในการปรบัตวัและพฒันาตวัสงู ตอ้งมีความรูค้วามสามารถมากขึน้ 

มีทักษะการบริหารจัดการ และเทคนิควิธีการใหม่ ๆ ที่ทันยุคทันยุคสมัย ทันเหตุการณ์มากขึน้ ตอ้งมีกลยุทธก์ารบริหารสมัยใหม่

อย่างครบถว้น เพื่อพฒันาศกัยภาพสูค่วามเป็นมืออาชีพที่ไดร้บัการยอมรบัอย่างแทจ้รงิ  

 

วัตถุประสงค:์ 

• เพื่อใหผู้เ้ขา้รบัการอบรม ทัง้ผูท้ี่ไดร้บัแตง่ตัง้ใหม่ และคนเก่าที่ดาํรงตาํแหน่งอยู่แลว้ ทราบถึงความสาํคญั และความจาํเป็น 

ของการยอมรบัส่ิงใหม่ ๆ ใหส้ามารถปรบัตวั พฒันาตนเองท่ามกลางความเปล่ียนแปลงใหม่ ๆ ที่เกิดขึน้ เพื่อการบรหิารงาน

อย่างทนัสมยัไดป้ระสิทธิภาพ   

• เพื่อใหมี้ความรูค้วามเขา้ใจ และตระหนกัถึงบทบาท หนา้ที่ความรบัผิดชอบ ตามบทบาทหนา้ที่ที่องคก์รกาํหนด 

• เพื่อพฒันาทกัษะ กลยทุธ ์เทคนิควิธีการใหม่ ๆ ในการบรหิารงานอย่างทนัสมยั มีความเป็นมืออาชีพ ทัง้แบบ Normal & New 

Normal  

• เพื่อใหเ้ห็นความสาํคญัของการวิเคราะหแ์ละพฒันาบคุลากรตา่ง Generation ใหส้ามารถทาํงานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 

• เพื่อใหเ้ห็นความสาํคญัของการทาํงานเป็นทีม แบบทีมงานยคุใหม่ มีศกัยภาพในการสรา้งและการ พฒันาบคุลากร ใหส้ามารถ

ทาํงานเป็นทีมรว่มกนัไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 

• เพื่อใหส้ามารถสรา้งความน่านบัถือศรทัธา มีเทคนิคการครองใจผูใ้ตบ้งัคบับญัชา สรา้งการยอมรบั ใหส้ามารถปฏิบติังานได้

อย่างมีประสิทธิภาพ 

• เพื่อใหส้ามารถมีกลยทุธใ์นการปอ้งกนัและขจดัขอ้ขดัแยง้ในการทาํงานและสรา้งบรรยากาศที่ดีในการทาํงานอย่างเหมาะสม

กบัยคุสมยั 

• เพื่อใหส้ามารถสรา้งขวญัและกาํลงัใจ รวมทัง้การประเมินผลงานผูใ้ตบ้งัคบับญัชาไดอ้ย่างถกูตอ้ง เป็นธรรม และทาํงานรว่มกนั

ไดอ้ย่างมีความสขุ 

 

หวัข้อสัมมนา: 

• ความเปล่ียนแปลงแบบกา้วกระโดดที่ตอ้งยอมรบั 

• ความหมายที่แทจ้รงิของ New Manages 

• โอกาสดี และโอกาสทอง สาํหรบั New Manages  

• ความทา้ทายใหม่ ๆ สาํหรบั New Managers 

 จดุตายของ New Managers ที่พงึระวงัและตอ้งกา้วผ่านใหส้าํเรจ็ 

 ความทา้ทายขององคก์รยคุใหม่ 

 สถานการณ ์/ ภาวะวิกฤติ ที่มีอาจมองขา้ม 

 โลกในยคุ Disruption 

 ความคาดหวงั ? 
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• Normal & New Normal  

• จดุเริ่มตน้สูค่วามสาํเรจ็ที่เย่ียมยอดของ New Managers 

 การประเมินศกัยภาพพืน้ฐานของตนเองในการเป็นนกับรหิาร 

 การปรบับทบาทหนา้ที่เดิม สู ่บทบาทหนา้ที่ใหม่ 

 หนา้กากของตาํแหน่งที่สวมและบทบาทที่แสดง 

 ตน้ไมแ้ห่งชีวิตของผูน้าํ หรอื นกับรหิาร 

 ศกัดิศ์รีนกับรหิาร 

• จะเสรมิสรา้งภาวะผูน้าํใหก้บัตนเองไดอ้ย่างไร 

• มมุมองใหม่ มิติใหม่ ของการบรหิาร 

• เทคนิคการปรบัตวั ปรบัใจ ปรบัวิสยัทศัน ์พฒันาความคิด พิชิตความสาํเรจ็ 

• ทกัษะที่สาํคญัสาํหรบั New Managers 

 Upskill  

 Reskill  

• ทกัษะที่สาํคญัเพื่อเล่ือนชัน้สู่ความสาํเรจ็สาํหรบัมืออาชีพยคุใหม่ 

• ทกัษะดา้นการบรหิารและจดัการองคก์รแนวใหม่ 

• ทกัษะดา้นการจดัการงานสู่ความสาํเรจ็ 

• ทกัษะและกลยทุธด์า้นการบรหิารจดัการคน อย่างมีประสิทธิภาพ  

• ศิลปะการบงัคบับญัชาและการบรหิารงานอย่างมืออาชีพ แบบสตูรสาํเรจ็ เรียนลดั พฒันาตนเอง อย่างไดผ้ล 

  หลกัการบรหิารคน และเทคนิคการวิเคราะหค์น 

  การบรหิารจดัการและการพฒันาคนตา่ง Generation 

  การสรา้งความนา่นบัถือศรทัธาและการครองใจผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 

  การพฒันาบคุลากร การฝึกอบรม สมัมนา ศกึษาดงูาน Coaching Mentoring Consulting Job Rotation ฯลฯ 

  Delegation 

  Monitoring & Control 

• เทคนิคการสรา้งและการพฒันาทีมงานยคุใหม่ที่ไดผ้ลจรงิ 

• กลยทุธก์ารปอ้งกนัและขจดัขอ้ขดัแยง้อย่างมีประสิทธิภาพ 

• เทคนิคการสรา้งขวญักาํลงัใจ และการประเมินผลงาน 

• เทคนิคการสรา้งความเป็นหนึ่ง เพื่อการทาํงานรว่มกนัอย่างมีประสิทธิภาพและมีความสขุ 

 

วิธีการสัมมนา: 

• กิจกรรมกลุ่มสมัพนัธท์ี่แปลกใหม่ สนกุสนาน เป็นกนัเอง 

• รูปแบบการอบรมเป็นลกัษณะ กิจกรรมนาํการบรรยาย โดยวิทยากรมืออาชีพที่ไดบ้รรยากาศความสนกุสนานเพลิดเพลิน และ

ไดส้าระแห่งการเรยีนรูส้าํหรบัการเป็นผูจ้ดัการที่ประสบความสาํเรจ็แบบมืออาชีพอย่างแทจ้รงิ 

• กิจกรรม Work Sheet / Workshop / Role Playing  

• กิจกรรม กรณีศกึษา จาก Clip VCD “ ผูน้าํแบบสามก๊ก” และ Clip VDO ตา่ง ๆ  
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• รว่มสรุปขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะสูก่ารทาํงานในองคก์รโดยเนน้การใหค้วามสาํคญั กบัประโยชนท์ี่ไดร้บัอย่างแทจ้รงิ   

 

เหมาะสาํหรับ: 

• หวัหนา้งาน ผูจ้ดัการ หรอืผูบ้รหิารทกุระดบั ที่ไดร้บัแตง่ตัง้ใหม่ และคนเก่าที่ดาํรงตาํแหน่งอยู่แลว้ ตลอดจนผูท้ี่สนใจการเรยีนรู ้

สาํหรบัการบรหิารยคุใหม่ 

 

วิทยากร: 

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒจิาก บริษัท บอสตันเน็ตเวิรค์ จาํกดั 

การศึกษา 

• ระดบัปรญิญาเอก ดา้นการพฒันาและการปฏิรูปองคก์าร จาก CEBU DOCTORS’ UNIVERSITY, PHILIPPINES  

และ O.D. INSTITUE OHIO, USA   

 

ประสบการณก์ารทาํงาน 

• วิทยากรมืออาชีพมากประสบการณท์ี่เป็นทัง้นกัคิด นกัวิชาการ นกัปฏิบติั นกัอบรม นกักิจกรรม นกัพดู นกัส่ือสารมวลชน ใน

คนเดียวกนั มีประสบการณท์าํงานโดยตรงทัง้ภาครฐัและองคก์รเอกชนขนาดใหญ่ 

• เป็นผูช้าํนาญการในการฝึกอบรมสมัมนาพฒันาบคุลากรทกุระดบั ในหลกัสตูรดา้นตา่ง ๆ เช่น ภาวะผูน้าํ การบรหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร การจดัการ การขาย การบรกิาร การตลาด การส่ือสาร การปรบัทศันคติและแนวคิด การปลกุพลงัและการ

สรา้งแรงบนัดาลใจ การพฒันาบคุลิกภาพ ศิลปะการพดู Team Building กิจกรรม Walk Rally สมยัใหม่ ฯลฯ  

• เป็นวิทยากรและที่ปรกึษาในการออกแบบหลกัสตูรการฝึกอบรมสมัมนาใหก้บัหน่วยงานทัง้ภาครฐัและเอกชนมากวา่ 25 ปี 

• เป็นที่ปรกึษาและวางแผนในการพฒันาและการปฏิรูปองคก์ร  

 

วัน เวลา สถานที ่และค่าใช้จ่าย ในการเข้าร่วมงานสัมมนา  

วนัที่ 30 มกราคม 2566 เวลา 09.00 - 16.00 น. โดยสามารถเลือกการเขา้อบรมได ้2 ช่องทาง ดงันี ้

1. เข้าร่วมอบรมทีโ่รงแรมจัสมิน ซิตี ้(ซอยสุขุมวิท 23) หรือโรงแรมทีเ่ทยีบเทา่  

(สถานทีอ่าจมีการเปล่ียนแปลงกรุณาตดิต่อเจ้าหน้าทีป่ระสานงาน) 

คา่ใชจ่้ายในการเขา้รว่มงานสมัมนา ราคา 6,900 บาท (ราคานีย้งัไม่รวมภาษีมลูค่าเพิ่ม 7%)  

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

Application   

คา่ใชจ่้ายในการเขา้รว่มงานสมัมนา ราคา 5,900 บาท (ราคานีย้งัไม่รวมภาษีมลูค่าเพิ่ม 7%)  

 

สาํหรับรายละเอียดเพิม่เตมิ  กรุณาตดิต่อผู้ประสานงานอบรม โทร: 02 949 0955, 02 318 6891,  

086 337 8266, Email: seminar@bostonnetwork.com และ Line ID: @bostonnetwork 
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ค่าฝึกอบรม สามารถหกัค่าใช้จ่ายทางภาษีได้ 200%ของค่าใช้จ่ายจริง 

 (พระราชกฤษฎีกาฉบับที ่437 ใช้ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2548 เป็นต้นไป) 

 

สร้างสรรคห์ลักสูตรสัมมนาคุณภาพเยีย่มโดย 
 

 

 

 

 

แผนที ่ โรงแรมจสัมิน ซิตี ้(ซอยสขุมุวิท 23) (สถานทีอ่าจมีการเปล่ียนแปลงกรุณาตดิต่อเจ้าหน้าทีป่ระสานงาน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Registration For 
 

 



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

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

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

ข้อมูลผู้เข้าร่วมสัมมนา :(โปรดกรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นและชดัเจน, ภาษาไทย: ตัวบรรจง, ภาษาอังกฤษ: ตัวพมิพ)์


	หลักการและเหตุผล:
	สถานการณ์ต่าง ๆ ที่ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงแบบก้าวกระโดด ส่งผลกระทบอย่างมากมาย ทั้งระดับบุคล หน่วยงาน องค์กร ตลอดจนสังคมทั่วไป ดังนั้น หัวหน้า ผู้จัดการ หรือผู้บริหารทุกระดับในองค์กร ทั้งผู้ที่ได้รับแต่งตั้งใหม่ หรือคนเก่าที่ดำรงตำแหน่งอยู่แล้ว ต่าง...
	ผู้บริหารในทุกระดับ เป็นตำแหน่งที่มีความท้าทายอย่างสูงสำหรับองค์กร ผู้ดำรงตำแหน่งไม่ว่าเก่าหรือใหม่ จำเป็นจะต้องมีความสามารถสูง ต้องยอมรับและเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ มีความพร้อมในการปรับตัวและพัฒนาตัวสูง ต้องมีความรู้ความสามารถมากขึ้น มีทักษะการบริหารจัดการ...
	วัตถุประสงค์:
	 เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม ทั้งผู้ที่ได้รับแต่งตั้งใหม่ และคนเก่าที่ดำรงตำแหน่งอยู่แล้ว ทราบถึงความสำคัญ และความจำเป็น ของการยอมรับสิ่งใหม่ ๆ ให้สามารถปรับตัว พัฒนาตนเองท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้น เพื่อการบริหารงานอย่างทันสมัยได้ประสิทธ...
	 เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ และตระหนักถึงบทบาท หน้าที่ความรับผิดชอบ ตามบทบาทหน้าที่ที่องค์กรกำหนด
	 เพื่อพัฒนาทักษะ กลยุทธ์ เทคนิควิธีการใหม่ ๆ ในการบริหารงานอย่างทันสมัย มีความเป็นมืออาชีพ ทั้งแบบ Normal & New Normal
	 เพื่อให้เห็นความสำคัญของการวิเคราะห์และพัฒนาบุคลากรต่าง Generation ให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
	 เพื่อให้เห็นความสำคัญของการทำงานเป็นทีม แบบทีมงานยุคใหม่ มีศักยภาพในการสร้างและการ พัฒนาบุคลากร ให้สามารถทำงานเป็นทีมร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
	 เพื่อให้สามารถสร้างความน่านับถือศรัทธา มีเทคนิคการครองใจผู้ใต้บังคับบัญชา สร้างการยอมรับ ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
	 เพื่อให้สามารถมีกลยุทธ์ในการป้องกันและขจัดข้อขัดแย้งในการทำงานและสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงานอย่างเหมาะสมกับยุคสมัย
	 เพื่อให้สามารถสร้างขวัญและกำลังใจ รวมทั้งการประเมินผลงานผู้ใต้บังคับบัญชาได้อย่างถูกต้อง เป็นธรรม และทำงานร่วมกันได้อย่างมีความสุข
	หัวข้อสัมมนา:
	 ความเปลี่ยนแปลงแบบก้าวกระโดดที่ต้องยอมรับ
	 ความหมายที่แท้จริงของ New Manages
	 โอกาสดี และโอกาสทอง สำหรับ New Manages
	 ความท้าทายใหม่ ๆ สำหรับ New Managers
	 จุดตายของ New Managers ที่พึงระวังและต้องก้าวผ่านให้สำเร็จ
	 ความท้าทายขององค์กรยุคใหม่
	 สถานการณ์ / ภาวะวิกฤติ ที่มีอาจมองข้าม
	 โลกในยุค Disruption
	 ความคาดหวัง ?
	 Normal & New Normal
	 จุดเริ่มต้นสู่ความสำเร็จที่เยี่ยมยอดของ New Managers
	 การประเมินศักยภาพพื้นฐานของตนเองในการเป็นนักบริหาร
	 การปรับบทบาทหน้าที่เดิม สู่ บทบาทหน้าที่ใหม่
	 หน้ากากของตำแหน่งที่สวมและบทบาทที่แสดง
	 ต้นไม้แห่งชีวิตของผู้นำ หรือ นักบริหาร
	 ศักดิ์ศรีนักบริหาร
	 จะเสริมสร้างภาวะผู้นำให้กับตนเองได้อย่างไร
	 มุมมองใหม่ มิติใหม่ ของการบริหาร
	 เทคนิคการปรับตัว ปรับใจ ปรับวิสัยทัศน์ พัฒนาความคิด พิชิตความสำเร็จ
	 ทักษะที่สำคัญสำหรับ New Managers
	 Upskill
	 Reskill
	 ทักษะที่สำคัญเพื่อเลื่อนชั้นสู่ความสำเร็จสำหรับมืออาชีพยุคใหม่
	 ทักษะด้านการบริหารและจัดการองค์กรแนวใหม่
	 ทักษะด้านการจัดการงานสู่ความสำเร็จ
	 ทักษะและกลยุทธ์ด้านการบริหารจัดการคน อย่างมีประสิทธิภาพ
	 ศิลปะการบังคับบัญชาและการบริหารงานอย่างมืออาชีพ แบบสูตรสำเร็จ เรียนลัด พัฒนาตนเอง อย่างได้ผล
	  หลักการบริหารคน และเทคนิคการวิเคราะห์คน
	  การบริหารจัดการและการพัฒนาคนต่าง Generation
	  การสร้างความน่านับถือศรัทธาและการครองใจผู้ใต้บังคับบัญชา
	  การพัฒนาบุคลากร การฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน Coaching Mentoring Consulting Job Rotation ฯลฯ
	  Delegation
	  Monitoring & Control
	 เทคนิคการสร้างและการพัฒนาทีมงานยุคใหม่ที่ได้ผลจริง
	 กลยุทธ์การป้องกันและขจัดข้อขัดแย้งอย่างมีประสิทธิภาพ
	 เทคนิคการสร้างขวัญกำลังใจ และการประเมินผลงาน
	 เทคนิคการสร้างความเป็นหนึ่ง เพื่อการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุข
	วิธีการสัมมนา:
	 กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ที่แปลกใหม่ สนุกสนาน เป็นกันเอง
	 รูปแบบการอบรมเป็นลักษณะ กิจกรรมนำการบรรยาย โดยวิทยากรมืออาชีพที่ได้บรรยากาศความสนุกสนานเพลิดเพลิน และได้สาระแห่งการเรียนรู้สำหรับการเป็นผู้จัดการที่ประสบความสำเร็จแบบมืออาชีพอย่างแท้จริง
	 กิจกรรม Work Sheet / Workshop / Role Playing
	 กิจกรรม กรณีศึกษา จาก Clip VCD “ ผู้นำแบบสามก๊ก” และ Clip VDO ต่าง ๆ
	 ร่วมสรุปข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะสู่การทำงานในองค์กรโดยเน้นการให้ความสำคัญ กับประโยชน์ที่ได้รับอย่างแท้จริง
	เหมาะสำหรับ:
	 หัวหน้างาน ผู้จัดการ หรือผู้บริหารทุกระดับ ที่ได้รับแต่งตั้งใหม่ และคนเก่าที่ดำรงตำแหน่งอยู่แล้ว ตลอดจนผู้ที่สนใจการเรียนรู้สำหรับการบริหารยุคใหม่
	วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจาก บริษัท บอสตันเน็ตเวิร์ค จำกัด การศึกษา
	 ระดับปริญญาเอก ด้านการพัฒนาและการปฏิรูปองค์การ จาก CEBU DOCTORS’ UNIVERSITY, PHILIPPINES
	และ O.D. INSTITUE OHIO, USA
	ประสบการณ์การทำงาน
	 วิทยากรมืออาชีพมากประสบการณ์ที่เป็นทั้งนักคิด นักวิชาการ นักปฏิบัติ นักอบรม นักกิจกรรม นักพูด นักสื่อสารมวลชน ในคนเดียวกัน มีประสบการณ์ทำงานโดยตรงทั้งภาครัฐและองค์กรเอกชนขนาดใหญ่
	 เป็นผู้ชำนาญการในการฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากรทุกระดับ ในหลักสูตรด้านต่าง ๆ เช่น ภาวะผู้นำ การบริหาร วัฒนธรรมองค์กร การจัดการ การขาย การบริการ การตลาด การสื่อสาร การปรับทัศนคติและแนวคิด การปลุกพลังและการสร้างแรงบันดาลใจ การพัฒนาบุคลิกภาพ ศิลปะการพูด ...
	 เป็นวิทยากรและที่ปรึกษาในการออกแบบหลักสูตรการฝึกอบรมสัมมนาให้กับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนมากว่า 25 ปี
	 เป็นที่ปรึกษาและวางแผนในการพัฒนาและการปฏิรูปองค์กร
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