
 
หลักสตูร การพัฒนานักบรหิารสู่ความเป็นเลิศดา้นการจัดการ 

(Executive  Development for Excellence Management: EDEM) 
คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

 
1. หลักการและเหตุผล 
 

หลักสูตร การพัฒนานักบริหารสู่ความเป็นเลิศการจัดการ (Executive  Development for 
Excellence Management: EDEM) จัดโดยคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
(NIDA) เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นการเพ่ิมพูนความรู้ เทคนิคใหม่ ทักษะ และความสามารถเชิงพฤติกรรม การ
บริหารและการจัดการที่ทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการของนักบริหาร ผู้จัดการหน่วยงาน เจ้าหน้าที่
ระดับเทคนิค ผู้ประกอบการทางธุรกิจและบุคคลที่ใช้วิชาชีพเฉพาะแขนงต่างๆ   เพ่ือเตรียมการรับมือกับ
กระแสการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ อันได้แก่ การสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันของภาครัฐบาล 
รัฐวิสาหกิจและภาคเอกชน การตัดสินใจด าเนินกลยุทธ์อย่างมีประสิทธิภาพภายใต้การเปลี่ยนแปลงในยุค
โลกาภิวัตน์ รวมถึงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีขีดความสามารถสูงสุด ผ่ านการเรียนรู้ต่อเนื่อง
ตลอดชีวิต และพัฒนาองค์การให้ประสบความส าเร็จอย่างยั่งยืน ซึ่งการพัฒนาองค์การในประเด็นต่างๆ 
ดังกล่าวข้างต้นนั้น องค์การต้องมีระบบการจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่มีประสิทธิภาพ ผู้บริหารและ
ผู้ปฏิบัติงานจ าเป็นจะต้องปรับเปลี่ยนและพัฒนาขีดความสามารถของตน ให้เหมาะสมกับทิศทางที่
องค์การจะด าเนินไป โดยเฉพาะปัจจุบันมีการรวมตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ซึ่งเป็นการสร้างสังคมภูมิภาค
ให้พลเมืองของประเทศสมาชิกอาเซียน อันจะน าไปสู่ความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม 
และผลประโยชน์โดยรวม 

 
2. วัตถุประสงค์ 
 

2.1 เพ่ือเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ แก่ผู้เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับภาระหน้าที่ และบทบาทของ
นักบริหารในการจัดการสมัยใหม่ 

2.2 เพ่ือพัฒนาศักยภาพของผู้บริหารและบุคลากรให้สามารถพัฒนาศักยภาพในการบริหาร
จัดการ โดยน าวิทยาการที่ทันสมัยไปประยุกต์ใช้กับเหตุการณ์จริงอย่างเหมาะสม 

2.3 เพ่ือพัฒนาความคิดและพฤติกรรมของผู้เข้ารับการอบรม ให้มีทักษะในการแก้ปัญหาทั้ง
ภายในและภายนอกองค์การได้อย่างเหมาะสม 

2.4 เพ่ือสรรค์สร้างบรรยากาศของการท างานร่วมกันเป็นทีม เพ่ือแก้ปัญหาเฉพาะเรื่อง (Case 
Study) ในรูปของการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) 

2.5 เพ่ือสร้างโอกาสให้ผู้เข้ารับการอบรมได้แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นและประสบการณ์กับ
คณาจารย์ และผู้เข้ารับการอบรม 

2.6 เพ่ือเสริมสร้างโอกาสให้ผู้เข้ารับการอบรมได้สร้างความสัมพันธ์เชิงสังคมอย่างต่อเนื่อง 
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3.  องค์ประกอบของหลักสูตร การพัฒนานักบริหารสู่ความเป็นเลิศด้านการจดัการ 
    (Executive  Development for Excellence Management: EDEM) 
 
 การด าเนินการฝึกอบรมประกอบไปด้วย การบรรยายโดยผู้ทรงคุณวุฒิ การเรียนรู้จากเอกสาร 
การวิเคราะห์และประยุกต์กรณีศึกษา การประชุมกลุ่ม การประชุมเชิงปฏิบัติการและน าเสนอผลงานกลุ่ม 
ซึ่งมอีงค์ประกอบของวิชารวมทั้งสิ้น 17 หัวข้อวิชา ระยะเวลาอบรม 54 ชั่วโมง ประกอบด้วย 
 
 หมวดที่ 1 : บทบาทของนักบริหารยุคใหม่ส าหรับองค์การสมัยใหม่  12 ชั่วโมง 

1. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในศตวรรษท่ี 21      3 ชั่วโมง 
2. นักบริหารยุคดิจิตอล        3 ชั่วโมง 
3. การปรับโครงสร้างกิจการเพ่ือการแข่งขัน      3 ชั่วโมง 
4. การพัฒนาขีดความสามารถและการพัฒนาการท างานเป็นทีมงาน   3 ชั่วโมง 

 
 หมวดที่ 2 : นโยบาย กลยุทธ์ และการบริหารโครงการ   12 ชั่วโมง 
 1. นโยบายสาธารณะในยุคดิจิทัล      3 ชั่วโมง 
 2. การพัฒนาเทคนิคการวิเคราะห์และก าหนดนโยบายแบบเชิงพลวัตร  3 ชั่วโมง 

3. การคิดเชิงกลยุทธ์        3 ชั่วโมง 
4. การบริหารโครงการที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์      3 ชั่วโมง 
 

 หมวดที่ 3 : แผนธุรกิจ และการตลาดสมัยใหม่    12 ชั่วโมง 
 1. การเขียนแผนธุรกิจภายในหน้าเดียว      3 ชั่วโมง 
 2. การเจรจาต่อรองแผนงานให้ได้ผล      3 ชั่วโมง 

3. การตลาดสมัยใหม่        3 ชั่วโมง 
         4. กลยุทธ์ในการสร้างตราสินค้าและภาพลักษณ์องค์การ    3 ชั่วโมง 

 
หมวดที่ 4 : ทักษะใหม่ส าหรับนักบริหารยุคใหม่    12 ชั่วโมง 
1. การปรับตัวเพ่ือความส าเร็จในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล     3 ชั่วโมง 
2. ASEAN Digital Economy โอกาสในการเติบโตของภาครัฐ   3 ชั่วโมง 

            และภาคเอชน 
3. การบริหารการเปลี่ยนแปลงในประชาคมอาเซียน     3 ชั่วโมง 

         4. การบริหารการเงินยุคใหม่       3 ชั่วโมง 
 
 หมวดที่ 5 : สัมมนาเชิงปฏิบัติการ      6  ชั่วโมง 

1. สัมมนาเชิงปฏิบัติการโดยผู้เขา้รับการอบรมน าเสนอโครงงานกลุ่ม   6   ชั่วโมง 
  เกี่ยวกับการพัฒนาองค์การสู่ความเป็นเลิศ 
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4. ค าอธิบายรายวิชา 
 

4.1  การบริหารทรัพยากรมนุษย์เพื่อการแข่งขัน     3 ชั่วโมง 
ศึกษาวิสัยทัศน์และการก าหนดนโยบายเกี่ยวกับบุคลากรให้สอดคล้องกับ วิสัยทัศน์ของธุรกิจใน

องค์กร มุ่งพิจารณาศึกษาภารกิจหลักของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ คือ การเสาะแสวงหาบุคลากรที่มี
ความสามารถเหมาะสมกับงาน หรือต าแหน่งหน้าที่และสอดคล้องกับวัฒนธรรมขององค์กร การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ แนวคิดและวิธีการรักษาพนักงาน ระบบการจ่ายค่าตอบแทน รูปแบบของ
ระบบแรงงานสัมพันธ์ และการใช้ประโยชน์ของบุคลากรเพ่ือให้ได้ประสิทธิผลสูงสุด 

 
4.2  นักบริหารยุคดิจิตอล      3 ชั่วโมง 
ศึกษาการใช้ข้อมูลและสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ ในองค์กรที่ใช้ข้อมูลสารสาน

เทศ และความรู้เป็นปัจจัยส าคัญในการด าเนินการในสภาพแวดลบ้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 
โดยครอบคลุมสาระส าคัญในการบริหารและกลยุทธ์ในองค์กรดิจิตอล บทบาทของข้อมูลและสารสนเทศใน
การบริหารองค์การ การแปรสารสนเทศให้เป็นความรู้  เพ่ือการบริหารและก าหนดกลยุทธ์ การบริหารและ
ตัดสินใจในสภาพแวดล้อมที่มีข้อมูลหลากหลาย มีจ านวนมหาศาล มีการเปลี่ยนแปลอย่างรวดเร็ว 
ตลอดจนเทคโนโลยีสารสนเทศที่ผู้บริหารควรทราบ เพ่ือบริหารองค์กรในยุคดิจิตอล 

 
4.3  การปรับโครงสร้างกิจการเพื่อการแข่งขัน    3 ชั่วโมง 
ศึ กษ าแน วความคิ ด เกี่ ย วกั บ โค รงสร้ างขององค์ ก าร ในอนาคต  รูป แบบ  และแน ว  

ปฏิบัติขององค์การแบบแนวราบ แนวความคิดและนโยบายตลอดจนแนวปฏิบัติ เกี่ยวกับการ  
 Reengineering, Reinventing, Reform และ  Reorganization แนวความคิดเกี่ยวกับการแปรรูป 
(Privatization) Downsizing Rightsizing การ เฉลี่ ย ก าลั งคน  ฯลฯ  นอกจากนี้ ยั งค รอบ คลุ มถึ ง 
รูปแบบองค์การที่ยืดหยุ่น ปรับตัวได้ง่าย มีความสามารถในการบูรณาการเพื่อการแข่งขัน 

 
4.4  การพัฒนาขีดความสามารถและการพัฒนาการท างานเป็นทีม  3 ชั่วโมง 
 ศึกษาปริศนาเชิงพฤติดรรมกรรมส าหรับผู้บริหาร องค์ประกอบของการสร้างและพัฒนาสมรรถนะ

บุคลากร การบ่มจิตและเพาะ DNA ทีมงาน การสร้างและพัฒนาทักษะการท างานของทีม ทักษะผุ้น าและ
การโค้ช ทักษะการสื่อสารและการมีส่วนร่วม ทักษะการคิดและแก้ปัญหาเป็นกลุ่ม ทักษะการน าปฏิบัติการ 
ทักษะการก าจัดจุดอ่อนและพัฒนางาน ทักษะการจัดการความขัดแย้ง ทักษะการนิเทศติดตามประเมินผล 
ทักษะการปรับต่งพฤติการทีมงาน 
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4.5.  นโยบายสาธารณะในยุคดิจิทัล     3 ชั่วโมง 
 
 
4.6 2. การพัฒนาเทคนิคการวิเคราะห์และก าหนดนโยบายแบบเชิงพลวัตร 3 ชั่วโมง 
 
 
 
 
 
4.6  การคิดเชิงกลยุทธ์       3 ชั่วโมง 
ศึกษาหลักและวิธีการวิเคราะห์สถานการณ์เชิงกลยุทธ์ เพ่ือแสวงหาลู่ทางในการก าหนดวิสัยทัศน์ 

(Vision) ภารกิจหรือพันธกิจ (Mission) จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ (Goals and Objective) รวมทั้ง
ก าหนดกลยุทธ์ด้านต่าง ๆ อันได้จากการใช้วีคิดท่ีส าคัญคือ SWOT Analysis และ SWOT Matrix 
 

4.7  การบริหารโครงการที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์    3 ชั่วโมง 
ศึกษาแนวคิดและแนวทางในการวางแผนโครงการ วงจรชีวิตของโครงการ การศึกษาและ

วิ เค ราะห์ ค ว าม เป็ น ไป ได้ ข อ งโค รงก าร  โดย ใช้ เค รื่ อ งมื อที่ ส าคั ญ ได้ แ ก่  ก ระบ วน การแก้  
ปัญหา การก าหนดรายละเอียดของวิธีการ ความคิดสร้างสรรค์และการตัดสินใจ และแนวคิดและ 
แนวทางในการวัดผลสัมฤทธิ์ของโครงการที่ครอบคลุมทั้งเวลาค่าใช้จ่าย คุณภาพ ขอบข่ายงาน และความ
พึ งพ อใจขอ งผู้ รั บ บ ริ ก าร  จ ากนั้ น จึ ง พิ จ ารณ าตั วแบ บ ว่ าด้ วยปั จ จั ย ต่ า งๆ  ที่ มี ผ ล ต่ อ การ  
สร้างความส าเร็จในการบริหารและการจัดการโครงการ 

 
4.8 การเขียนแผนธุรกิจภายในหน้าดียว     3 ชั่วโมง 
ศึกษาการเขียนแผนธุรกิจภายใน 1 หน้ากระดาษ ด้วยแผนภาพ (Business Model Canvas : 

BMC)  คือ การอธิบายองค์ประกอบหลักของธุรกิจซึ่งมี 9 ส่วน ในแบบที่เรียบง่ายบนหน้ากระดาษเพียง
แผ่นเดียว เพื่อให้ทุกคนทั้งภายในและภายนอกองค์การ สามารถสื่อถึงสิ่งเดียวกันที่ทั้งองค์การตั้งเป้าหมาย
ในการบริหารไว้ได้อย่างตรงประเด็น เข้าใจง่าย และ น าไปใช้งานได้ทันที   นอกจากจะท าให้การสื่อสาร
ชัดเจนแล้ว อีกจุดเด่นของ BMC ก็คือ ท าให้เจ้าของกิจการและผู้บริหารสามารถเห็นภาพรวมของบริษัท
เพ่ือจะปรับจุดอ่อนหรือเสริมจุดแข็ง  รวมไปถึงการปรับกลยุทธ์ของบริษัทหรือองค์การได้ง่ายและรวดเร็ว
ขึ้น  

 
4.9 การเจรจาต่อรองแผนงานให้ได้ผล     3 ชั่วโมง 
 
ศึกษาการพัฒนาทักษะการเจรจาต่อรองให้ได้ผล โดยเฉพาะบุคคลที่ต้องการจะเป็นผู้บริหารของ

องค์การ ซึ่งต้องเกี่ยวข้องกับการติดต่อประสานงานกับผู้อ่ืน จะท าให้ผลงานได้ตามวัตถุประสงค์และได้รับ
การยอมรับจากผู้อ่ืนมากขึ้น นอกจากนี้ ทักษะนี้ยังสามารถน าไปปรับใช้ทั้งในเรื่องของงาน ชีวิตส่วนตัว
การแก้ปัญหาความขัดแย้งและการจูงใจผู้อื่น 
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4.10  การตลาดสมัยใหม่       3 ชั่วโมง 
ศึกษาเกี่ยวกับความหมาย และแนวคิดปรัชญาทางการตลาด สภาพแวดล้อมทางการตลาด 

แนวน้มและพฤติกรรมผู้บริโภคสมัยใหม่ กระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค ภาพรวมของการก าหนดกล
ยุทธ์การตลาด โดยน าหลักการและทฤษฎีการตลาดสมัยใหม่ พร้อมสอดแทรกตัวอย่างการตลาดที่เกิดขึ้น 
เพ่ือช่วยให้เข้าใจง่ายและน าไปประยุกต์ใช้ในองค์การของตนต่อไป 

 
4.11  กลยุทธ์ในการสร้างตราสินค้าและภาพลักษณ์องค์การ  3 ชั่วโมง 
ศึกษากลยุทธ์ในการสร้างภาพลักษณ์ของตราผลิตภัณฑ์ เป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์ส าคัญในการสร้าง

ความสัมพันธ์เชิงบวกกับลูกค้าเป้าหมาย ช่วยสร้างความแตกต่างที่เหนือกว่าภายในจิตใจของกลุ่ มลูกค้า
เป้าหมายให้แก่สินค้าและบริการได้ ท าให้เกิดความได้เปรียบในการแข่งขันอย่างยั่งยืนในการพัฒนาตรา
สินค้าให้แข็งแกร่ง สามารถคิดเป็นมูลค่าให้เป็นส่วนหนึ่งของสินทรัพย์องค์การให้มีภาพลักษณ์ของตรา
สินค้าและบริการที่แข็งแกร่งยังคงเสริมสร้างความได้เปรียบในการแข็งขันได้ด้วย 

 
4.12  การปรับตัวเพื่อความส าเร็จในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล   3 ชั่วโมง 
ศึกษาความหมายของเศรษฐกิจดิจิทัล ลักษณะของเศรษฐกิจดิจทัล บทบาทและอิทธิพลของ

เศรษฐกิจดิจิทัลที่มีต่อการบริหารงานในภาครัฐและภาคเอกชน แนวทางการปรับตัวของภาครัฐและ
ภาคเอกชนเพ่ือให้มีประสิทธิภาพในการด าเนินงานและเพ่ือการการพัฒนาประเทศในบริบทที่เศรษฐกิจ
ต้องพึงพาอาศัยเทคโนโลยีในยุคดิจิทัล  
 

4.13 ASEAN Digital Economy โอกาสในการเติบโตของภาครัฐและ 3 ชั่วโมง 
      ภาคเอกชน 
 
 
4.14 การบริหารการเปลี่ยนแปลงเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  3 ชั่วโมง 

 ศึกษาความส าคัญและเป้าหมายของประชาคมอาเซียน ศึกษาการเตรียมความพร้อมเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน ผลกระทบและบทบาทของประเทศไทยในประชาคมอาเซียน ศึกษาการเตรียมระบบ
บริหารเพื่อตอบสนองต่อปัจจัยของการเมืองและเศรษฐกิจในอนาคต 
 
 

4.15  การบริหารการเงินยุคใหม่      3 ชั่วโมง 
ศึกษาหลักพ้ืนฐานในการจัดการการเงิน แหล่งที่มาของเงินทุน การใช้ไปของการเงิน การบริหาร

เงินทุนให้ต่ าที่สุดแต่ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เข้าใจถึงการลงทุนในการเงินซึ่งมี 2 ด้านคือ 1) การลงทุนใน
โครงการต่าง ๆ 2) การลงทุนในตราสารทางการเงิน 3) การควบรวมกิจการ รวมทั้งการวิเคราะห์ทาง
การเงิน 
 

4.16  สัมมนาเชิงปฏิบัติการ      6 ชั่วโมง 
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 เป็ น ก ารสั มม น า เชิ งป ฏิ บั ติ ก าร  โด ยการก าห น ดปั ญ ห าท างก ารบ ริ ห ารและกรณี 
ศึกษาในเรื่องต่าง ๆ เพ่ือการพัฒนาองค์การสู่ความเป็นเลิศ โดยให้ผู้เข้ารับการอบรมช่วยกันวิเคราะห์
ปัญหาและหาทางแก้ไขบนพ้ืนฐานของความรู้ที่ได้ศึกษามา และน าเสนอโครงานกลุ่มในตอนท้ายของ
หลักสูตร 
 
  4.17  กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์        

เป็นกิจกรรมเพ่ือสร้างความคุ้นเคยและพัฒนาการท างานเป็นทีม   เพ่ือประโยชน์ในการท า
กิจกรรมร่วมกันระหว่างการฝึกอบรม และเพ่ือสร้างเครือข่ายต่อไปในอนาคต 
 
5. คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม 
 ผู้เข้ารับการอบรมเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติดังนี้ 

5.1 ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป หรือผู้ที่มีประสบการณ์ทางการบริหาร ทั้งภาครัฐและ 
ภาคเอกชน หรือ 

5.2  ผู้ที่เป็นเจ้าของกิจการ 
5.3  อายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป 

 
 
 
 
6. ระยะเวลาการอบรม 

ระยะเวลาการอบรม 9  สัปดาห์ หรือ  54  ชั่วโมง โดยจัดอบรมระหว่างวันที่ 4 สิงหาคม – 6 ตุลาคม 
2561 เฉพาะวันเสาร์ เวลา 09.00- 16.00 น. ณ โรงแรมหรรษนันท์ 351/207 ถนนไชยานุภาพ อ าเภอเมือง 
จงัหวัดพิษณุโลก 
 
 

7. ประกาศนียบัตรที่ได้รับ 
 ผู้เข้ารับการอบรบจะต้องเข้าฟังการบรรยายไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 ของหลักสูตรทั้งหมดจึงจะได้รับ
ประกาศนียบั ตรหลักสู ตร “การพัฒ นานั กบริหารสู่ ความเป็น เลิศด้ านการจัดการ  (Executive  
Development for Excellence Management: EDEM) จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 
 

8. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
ศูนย์การศึกษาจังหวัดพิษณุโลก และ โครงการ GSPA Management Training Program คณะรัฐ-

ประศาสนศาสตร์  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 
9. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 9.1  ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความสามารถ และมีศักยภาพในการบริหารงานสมัยใหม่เพ่ือการ
รองรับกับการเปลี่ยนแปลง  
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 9.2  ผู้เข้ารับการอบรมมีความสามารถในการประยุกต์แนวความคิดและวิธีการในการบริหารงาน
ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาผลการด าเนินงานไปสู่ความส าเร็จตามยุทธศาสตร์องค์การก าหนด 
 9.3 สร้างโอกาสในการเสริมสร้างแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความคิดเห็น ทัศนคติ ตลอดจนประสบการณ์
ระหว่างผู้เข้ารับการอบรมและวิทยากรด้วยกัน น าปสู่มุมมองและวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล  

9.4 เพ่ือเสริมสร้างโอกาสให้ผู้เข้ารับการอบรมได้สร้างความสัมพันธ์เชิงสังคมอย่างต่อเนื่อง อันจะ
น าไปสู่ความร่วมมือที่ต่อกันในอนาคต 
 
10. การสมัครเข้ารับการอบรม 

ติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ส านักงานโครงการ “GSPA Management Training Program”  
คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ชั้น 11 อาคารนวมินทราธิราช หรือ
http:\\gspa.nida.ac.th พร้อมทั้งกรอกข้อความลงในใบสมัครให้ครบถ้วนและส่งโทรสารใบสมัครไปที่
หมายเลข 0-2375-1297 หรือ วิทยาลัยพาณชิยการบึง่พระ จังหวัดพิษณุโลก โทรศัพท์/โทรสาร 055-220-202  
 

11. ค่าธรรมเนียมการฝึกอบรม 
 ค่าธรรมเนียมการอบรม คนละ 25,000.00 บาท รวมค่าเอกสารประกอบการอบรม ค่าเสื้อแจ๊คเก็ต ค่า
กระเป๋า ค่าอาหารกลางวัน และของว่าง ตลอดระยะเวลาการอบรม (ยกเว้นภาษี 3 % ไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย) 
 การช าระค่าธรรมเนียมสามารถช าระเป็นเงินสดโดยตรง ณ ส านักงานศูนย์การศึกษา วิทยาลัย

พาณิชยการบึ่งพระ หรือ โครงการ “GSPA Management Training Program” คณะรัฐประศาสน-
ศาสตร์ อาคารนวมินทราธิราช ชั้น 11 หรือเช็คสั่งจ่ายในนามสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หรือโอน
เงินผ่าน ธนาคารกรุงเทพ สาขาย่อยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ บัญชีประเภทออมทรัพย์ ชื่อ
บัญชี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ส านักสิริพัฒนา  เลขที่บัญชี  944-023397-2 ข้าราชการและ
พนักงานรัฐวิสาหกิจสามารถเบิกค่าธรรมเนียมได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง 
 
 

 
 
 
 
 
 

12. หลักฐานในการสมัคร 
 12.1  ส าเนาวุฒิการศึกษาสูงสุด จ านวน  1    ชุด 
 12.2  ส าเนาบัตรประชาชน  จ านวน   1   ชุด 
 12.3  รูปถ่าย 1 นิ้ว   จ านวน   1   รูป 
 
 

13. ผู้สนใจติดต่อสอบถามได้ที่  
ส านักงานโครงการ “GSPA Management Training Program” 
คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ อาคารนวมินทราธิราช ชั้น 10-11  
โทรศัพท์: 0-2727-3879, 0-2375-1297  โทรสาร: 0-2375-1297   
http://gspa.nida.ac.th  E-mail: mmm@nida.ac.th หรือ mmm.nida@gmail.com 

http://gspa.nida.ac.th/
mailto:mmm@nida.ac.th
mailto:mmm.nida@gmail.com
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หรือคุณอัจฉรา เจริญสุข 081-379-1691 
 
 

 

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป   
เร่ิมเรียนวันที่  4 สิงหาคม – 6 ตุลาคม 2561 

 
 

ก าหนดการอบรมอาจปรับได้ตามความเหมาะสม 

 
 

 
 

 


