
 
หลักสูตร การพัฒนาไปสู่ความเป็นเลิศในการจดัการ 

(Management Development to Excellence) 
คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

 
1. หลักการและเหตุผล 
 

หลักสูตร  การพัฒ นาไปสู่ ความเป็นเลิศการจัดการ  (Management Development to 
Excellence) จัดโดยคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) เป็นหลักสูตรที่
มุ่งเน้นการเพิ่มพูนความรู้ เทคนิคใหม่ ทักษะ และความสามารถเชิงพฤติกรรม การบริหารและการจัดการที่
ทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการของนักบริหาร ผู้จัดการหน่วยงาน เจ้าหน้าที่ ระดับเทคนิค 
ผู้ประกอบการทางธุรกิจและบุคคลที่ใช้วิชาชีพเฉพาะแขนงต่างๆ   เพื่อเตรียมการรับมือกับกระแสการ
เปลี่ยนแปลงต่าง ๆ อันได้แก่ การสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันของภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจและ
ภาคเอกชน การตัดสินใจด าเนินกลยุทธ์อย่างมีประสิทธิภาพภายใต้การเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน์ 
รวมถึงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรใหม้ีขีดความสามารถสูงสดุ ผ่านการเรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิต และ
พัฒนาองค์การให้ประสบความส าเร็จอย่างยั่งยืน ซึ่งการพัฒนาองค์การในประเด็นต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น
นั้น องค์การต้องมีระบบการจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่มีประสิทธิภาพ ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานจ าเป็น
จะต้องปรับเปลี่ยนและพัฒนาขีดความสามารถของตน ให้เหมาะสมกับทิศทางที่องค์การจะด าเนินไป  
โดยเฉพาะปัจจุบันมีการรวมตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ซึ่งเป็นการสร้างสังคมภูมิภาคให้พลเมืองของ
ประเทศสมาชิกอาเซียน อันจะน าไปสู่ความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และ
ผลประโยชน์โดยรวม 

 
2. วัตถุประสงค ์

2.1 เพื่อพฒันาศักยภาพด้านทุนมนุษย์ ให้แก่ บุคลากรและองค์กรทัง้ภาครัฐและภาคเอกชน โดย
น าวิทยาการที่ทันสมัยไปประยุกต์ใช้กับเหตุการณ์จริงอย่างเหมาะสม 

2.2 เพื่อเสรมิสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่ผูเ้ข้ารับการอบรมเกี่ยวกับภาระหน้าที่ และบทบาทของ
นักบรหิารในการจัดการสมัยใหม่ 

2.3 เพื่อพฒันาความคิดและพฤติกรรมของผูเ้ข้ารบัการอบรม ให้มีทักษะในการแก้ปญัหาทั้ง
ภายในและภายนอกองค์การได้อย่างเหมาะสม 

2.4 เพื่อสรรค์สร้างบรรยากาศของการท างานร่วมกันเป็นทมี เพื่อแก้ปัญหาเฉพาะเรื่อง (Case 
Study) ในรูปของการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) 

2.5 เพื่อสร้างโอกาสใหผู้้เข้ารบัการอบรมได้แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นและประสบการณ์กบั
คณาจารย์ และผูเ้ข้ารบัการอบรม 

2.6 เพื่อเสรมิสร้างโอกาสใหผู้้เข้ารบัการอบรมได้สร้างความสัมพนัธ์เชิงสังคมอย่างต่อเนื่อง 
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3. องคป์ระกอบของหลักสูตร การพัฒนาไปสู่ความเป็นเลิศในการจัดการ  

    (Management Development   to Excellence) 
 การด าเนินการฝกึอบรมประกอบไปด้วย การบรรยายโดยผู้ทรงคุณวุฒิ การเรียนรูจ้ากเอกสาร 
การวิเคราะห์และประยุกต์กรณีศึกษา การประชุมกลุม่ การประชุมเชิงปฏิบัตกิารและน าเสนอผลงาน ซึ่งมี
องค์ประกอบของวิชารวมทัง้สิน้ 17 หัวข้อวิชา ระยะเวลาอบรม 54 ช่ัวโมง ประกอบด้วย 

3.1  คุณธรรมและจริยธรรมส าหรบันักบรหิาร    3 ช่ัวโมง 
3.2  การจัดการธุรกิจสมัยใหม ่      3 ช่ัวโมง 
3.3  การบริหารการเปลี่ยนแปลงเพื่อเข้าสูป่ระชาคมอาเซียน   3 ช่ัวโมง 
3.4  การปรับโครงสร้างกจิการเพื่อการแข่งขัน    3 ช่ัวโมง 
3.5  การบริหารทรัพยากรมนุษย์เพื่อการแข่งขัน     3 ช่ัวโมง 
3.6  การคิดเชิงกลยุทธ์       3 ช่ัวโมง 
3.7  การบริหารโครงการที่มุง่เน้นผลสัมฤทธ์ิ    3 ช่ัวโมง 
3.8  การบริหารการเงินยุคใหม ่      3 ช่ัวโมง 
3.9  การวิเคราะห์และบริหารความเสี่ยงองค์การ    3 ช่ัวโมง 
3.10 การบัญชีส าหรบันักบรหิาร      3 ช่ัวโมง 
3.11  การตลาดสมัยใหม ่       3 ช่ัวโมง 
3.12  กลยุทธ์ในการสร้างตราสินค้าและภาพลักษณ์องค์การ   3 ช่ัวโมง 
3.13  โลจิสติกส์ทางธุรกิจและการจัดการซัพพลายเชน   3 ช่ัวโมง 
3.14  การพัฒนาขีดความสามารถของทีมงาน    3 ช่ัวโมง 
3.15   การพัฒนาองค์กรไปสู่องค์กรแหง่ความเป็นเลิศ   3 ช่ัวโมง 
3.16  นักบริหารยุคดจิิตอล      3 ช่ัวโมง 
3.17  การประชุมเชิงปฏิบัติการ      6 ช่ัวโมง 

 
4. คุณสมบัติของผู้เข้ารบัการอบรม 
 ผู้เข้ารบัการอบรมเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติดังนี ้

4.1 ส าเรจ็การศึกษาระดับปรญิญาตรีข้ึนไป หรือผู้ทีม่ีประสบการณ์ทางการบรหิาร ทัง้ภาครัฐและ 
ภาคเอกชน หรือ 

4.2  ผู้ที่เป็นเจ้าของกิจการ 
4.3  อายุ 20 ปีบริบรูณ์ข้ึนไป 

 
5. ระยะเวลาการอบรม 

ระยะเวลาการอบรม 9  สปัดาห์ หรอื  54  ช่ัวโมง โดยจดัอบรมระหว่างวันที่ 22 กรกฎาคม – 23 
กันยายน 2560 เฉพาะวันเสาร์ เวลา 09.00- 16.00 น. ณ โรงแรมหรรษนันท์ 351/207 ถนนไชยานุภาพ 
อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 
 
 

6. ประกาศนยีบัตรท่ีได้รับ 
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 ผู้เข้ารบัการอบรบจะต้องเข้าฟงัการบรรยายไม่ต่ ากว่ารอ้ยละ 80 ของหลกัสูตรทัง้หมดจงึจะไดร้ับ
ประกาศนียบตัรหลักสูตร “การพัฒนาไปสู่ความเป็นเลิศในการจัดการ” (Management Development   
to Excellence) จากสถาบนับัณฑติพฒันบรหิารศาสตร ์

 
 

 
 
 

7. หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 
ศูนย์การศึกษาจังหวัดพิษณุโลก และ โครงการ GSPA Management Training Program คณะรัฐ-

ประศาสนศาสตร์  สถาบนับัณฑติพฒันบรหิารศาสตร ์
 
 

8. คา่ธรรมเนยีมการฝึกอบรม 
 ค่าธรรมเนียมการอบรม คนละ 25,000.00 บาท รวมค่าเอกสารประกอบการอบรม ค่าเสื้อแจ๊คเก็ต ค่า
กระเป๋า ค่าอาหารกลางวัน และของว่าง ตลอดระยะเวลาการอบรม (ยกเว้นภาษี 3 % ไม่ตอ้งหักภาษี ณ ทีจ่่าย) 
 การช าระค่าธรรมเนียมสามารถช าระเป็นเงินสดโดยตรง ณ ส านักงานศูนย์การศึกษา วิทยาลัย

พาณิชยการบึ่งพระ หรือ โครงการ “GSPA Management Training Program” คณะรัฐประศาสน-
ศาสตร์ อาคารนวมินทราธิราช ช้ัน 11 หรือเช็คสั่งจ่ายในนามสถาบันบัณฑิตพัฒนบรหิารศาสตร์ หรือโอน
เงินผ่าน ธนาคารกรุงเทพ สาขาย่อยสถาบันบัณฑิตพัฒน บริหารศาสตร์ บัญชปีระเภทออมทรัพย์ ชื่อ
บัญชี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ส านักฝึกอบรม   เลขที่บัญชี  944-0-00857-2 
 

 
 

9. หลกัฐานในการสมคัร 
 12.1  ส าเนาวุฒิการศึกษาสงูสุด จ านวน  1    ชุด 
 12.2  ส าเนาบัตรประชาชน  จ านวน   1   ชุด 
 12.3  รปูถ่าย 1 นิ้ว   จ านวน   1   รปู 
 
10. ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 10.1  ผู้เข้ารบัการอบรมมีความรู้ ความสามารถ และมีศักยภาพในการบรหิารงานสมัยใหมเ่พื่อ
การรองรบักบัการเปลี่ยนแปลง  
 10.2  ผู้เข้ารับการอบรมมีความสามารถในการประยุกต์แนวความคิดและวิธีการในการ
บรหิารงานไปใช้ประโยชน์ในการพฒันาผลการด าเนินงานไปสู่ความส าเร็จตามยุทธศาสตรอ์งค์การก าหนด 
 10.3  สร้างโอกาสในการเสริมสร้างแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความคิดเห็น ทัศนคติ ตลอดจน
ประสบการณ์ระหว่างผู้เข้ารบัการอบรมและวิทยากรด้วยกัน น าปสู่มุมมองและวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล  

10.4  เพื่อเสริมสร้างโอกาสใหผู้้เข้ารบัการอบรมได้สร้างความสัมพันธ์เชิงสงัคมอย่างตอ่เนื่อง อัน
จะน าไปสู่ความร่วมมือที่ต่อกันในอนาคต 
 

 


