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    การบริหารองคการยุคใหม

        การบริหารทรัพยากรมนุษย

       การบริหารการตลาด

          การจัดการเชิงกลยุทธ

    การพัฒนาระบบคิดและเพิ่มศักยภาพ

          เศรษฐกิจและการบริหารการเงิน 9. คาธรรมเนียม
 คาธรรมเนียมการอบรมคนละ 25,000.00 บาท  (สองหม่ืนหาพันบาทถวน)
 รวมคาเอกสารประกอบการอบรม คาเส้ือแจคเก็ต คากระเปา คาอาหาร
 กลางวันและของวางตลอดระยะเวลาการอบรม  (ยกเวนภาษี 3 % ไมตอง
 หักภาษี ณ ที่จาย)
    การชำระคาธรรมเนียมสามารถชำระเปนเงินสดโดยตรง ณ สำนักงาน
ของโครงการ “GSPA Management Training Program” คณะรัฐประศาสนศาสตร 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร อาคารนวมินทราธิราช ช้ัน 11 หรือเช็ค
สั่งจายในนาม โครงการฝกอบรมคณะ รศ. นิดา หรือโอนเงินผานธนาคาร
กรุงเทพ สาขายอยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร บัญชีประเภทออมทรัพย
ชื่อบัญชี โครงการฝกอบรม คณะ รศ. นิดา เลขที่บัญชี  944-0-29267-1

10. การสมัคร
 ติดตอขอรับใบสมัครไดที่สำนักงานโครงการ “GSPA Management 
Training Program”  คณะรัฐประศาสนศาสตร สถาบันบัณฑิตพัฒน
บริหารศาสตร หรือ http:\\gspa.nida.ac.th พรอมทั้งกรอกขอความลง
ในใบสมัครใหครบถวนและสงโทรสารใบสมัครไปที่หมายเลข 0-2375-1297 

11. หลักฐานในการสมัคร
 12.1  สำเนาวุฒิการศึกษาสูงสุด  จำนวน  1  ชุด
 12.2  สำเนาบัตรประชาชน   จำนวน  1  ชุด
 12.3  รูปถาย      จำนวน  1  รูป

12. ผูสนใจติดตอสอบถามไดที่ 
 สำนักงานโครงการ “GSPA Management Training Program”
คณะรัฐประศาสนศาสตร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร อาคารนวมินทรา
ธิราช ชั้น 10-11 โทรศัพท: 0-2727-3701, 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

13. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
13.1   ผูเขารับการอบรมไดรับการเพิ่มพูนความรู ความเขาใจและทักษะ
    และศาสตรทางดานการจัดการสมัยใหม อันจะเปนประโยชน
    ตอการนำมาประยุกตใชในการบริหารงาน ใหเกิดประสิทธิภาพ
    สูงสุดตอไป
13.2   ผู เขารับการอบรมมีความสามารถนำเสนอ ถายทอดความรู  และ
    ประสบการณที่เกี ่ยวของแกผู บังคับบัญชา ผูใตบังคับบัญชา และ
    ผูที ่เกี ่ยวของ
13.3   ผูเขารับการอบรมมีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ทัศนคติ ตลอด
    จนประสบการณ กับวิทยากรและผูเขารับการอบรมดวยกันอันจะเปน
    การเสร ิมสร างความสัมพันธ  อันจะนำไปสู การสรางเคร ือข าย
    ทางสังคมที ่ด ีต อไป
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1. หลักการและเหตุผล
 เปนเวลากวา 30 ป ท่ีคณะรัฐประศาสนศาสตร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
ไดจัดอบรมหลักสูตร Mini Master of Management Program มาแลวกวา 70 รุน 
ผูมีสำเร็จการศึกษาในหลักสูตรกวา 5,000 คน ซึ่งเปนผูบริหารและบุคลากรจาก
หนวยงานทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน องคกรอิสระตาง ๆ
 
 โดยเฉพาะปจจุบันมีการรวมตัวเขาสูประชาคมอาเซียน ซึ่งเปนการสรางสังคม
ภูมิภาคใหพลเมืองของประเทศสมาชิกอาเซียน อันจะนำไปสูความเจริญกาวหนาทาง
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และผลประโยชนโดยรวม รวมท้ังแนวนโยบาย Thailand
4.0 เปนเหตุใหระบบบริหารงานขององคการภาครัฐและภาคเอกชน จำเปนที่จะตอง
ปรับตัวและบูรณาการท้ังในดานกลยุทธการบริหารงาน โครงสรางองคการ กระบวนการ
ปฏิบัติงานแบบแผนในการทำงาน และการสรางคานิยมรวมขององคการ ดังน้ัน องคการจะ
ตองปรับระบบบริหารงานเพื่อนำไปสูการเปลี่ยนแปลงกลยุทธ และปรับโครงสราง
องคการ  และกระบวนการปฏิบัติงานที่สนับสนุนการทำงานของบุคลากรใหองคการ
สามารถดำรงอยูได ตลอดระยะเวลาท่ีผานมา คณะรัฐประศาสนศาสตร ไดปรับเน้ือหา
หลักสูตรใหสอดคลองกับสถานการณในปจจุบัน โดยมุงเนนการนำไปประยุกตใชใน
การทำงานไดทันที และเกิดประโยชนสูงสุดตอตนเอง องคการ สังคมและประเทศ
ชาติโดยรวม 
 
 หลักสูตร Mini Master of Management Program  จึงเปนหลักสูตร
ที่มุ งเนนการเพิ่มพูนความรู เทคนิคใหม ทักษะ และความสามารถเชิงพฤติกรรม
การบริหารและการจัดการที ่ทันสมัยสอดคลองกับความตองการของนักบริหาร
ผูจัดการหนวยงาน เจาหนาที่ระดับเทคนิค ผูประกอบการทางธุรกิจ และบุคคลที่ใช
วิชาชีพเฉพาะแขนงตาง ๆ  เพื ่อเตรียมการรับมือกับกระแสการเปลี่ยนแปลง 
อันไดแก การสรางความไดเปรียบในการแขงขัน การตัดสินใจดำเนินกลยุทธอยางมี
ประสิทธิภาพภายใตการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน  รวมถึงการพัฒนาศักยภาพ
ของบุคลากรใหมีขีดความสามารถสูงสุด ผานการเรียนรูตอเนื่องตลอดชีวิตและพัฒนา
องคการใหประสบความสำเร็จอยางยั่งยืน ซึ่งการพัฒนาองคการในประเด็นตาง ๆ
ดังกลาวขางตนนั้น องคการตองมีระบบการจัดการทรัพยากรมนุษยที่มีประสิทธิภาพ
ผูบริหารและผูปฏิบัติงาน จำเปนจะตองปรับเปล่ียนและพัฒนาขีดความสามารถของตน 
ใหเหมาะสมกับทิศทางที่องคการจะดำเนินไป 

2. วัตถุประสงค
2.1 เพ่ือพัฒนาศักยภาพดานทุนมนุษย ใหแก บุคลากรและองคกรท้ังภาครัฐและ
 ภาคเอกชน และองคกรอิสระตาง ๆ โดยนำวิทยาการที่ทันสมัยไปประยุกต
 ใชกับเหตุการณจริงอยางเหมาะสม
2.2 เพื่อเสริมสรางความรู ความเขาใจแกผูเขารับการอบรมเกี่ยวกับภาระหนาที่
 และบทบาทของนักบริหารในการจัดการสมัยใหม
2.3 เพื่อพัฒนาความคิดและพฤติกรรมของผูเขารับการอบรมใหมีทักษะในการ
 แกปญหาทั้งภายในและภายนอกองคการไดอยางเหมาะสม
2.4 เพ่ือสรรคสรางบรรยากาศของการทำงานรวมกันเปนทีม เพ่ือแกปญหาเฉพาะ
 เรื่อง (Case Study) ในรูปของการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop)
2.5 เพ่ือสรางโอกาสใหผูเขารับการอบรมไดแลกเปล่ียนความรู ความคิดเห็นและ
 ประสบการณกับคณาจารย และผูเขารับการอบรม
2.6 เพื่อเสริมสรางโอกาสใหผูเขารับการอบรมไดสรางความสัมพันธเชิงสังคม
 อยางตอเนื่อง

3. องคประกอบของหลักสูตร
Mini Master of Management Program
 การดำเนินการฝกอบรม ประกอบไปดวย การบรรยายโดยผูทรงคุณวุฒิ 
การเรียนรูจากเอกสาร การวิเคราะหและประยุกตกรณีศึกษา การประชุม
กลุม การประชุมเชิงปฏิบัติการ การนำเสนอผลงาน และการศึกษาดูงาน
โดยเนน 3 หมวดวิชา 22 หัวขอวิชา ระยะเวลาอบรม 72 ชั ่วโมง
ประกอบดวย

4. คุณสมบัติของผูเขารับการอบรม
 ผูเขารับการอบรมเปนผูที ่มีคุณสมบัติดังนี้
 4.1 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปหรือผูที ่มีประสบการณ
   ทางการบริหารทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
 4.2 หรือผูที ่เปนเจาของกิจการ
 4.3 และอายุ 20 ปบริบูรณขึ้นไป

5. ระยะเวลาการอบรมและสถานที่อบรม
 ระยะเวลาการอบรม 12  สัปดาห หรือ  72  ชั่วโมง 
 อบรมเฉพาะวันอาทิตย เวลา 09.00 - 16.00 น.  
 ณ หอง 701 ชั้น 7 อาคารสยามบรมราชกุมารี
 รุนที่ 72 เริ ่มเรียน วันที่ 8 มีนาคม – 14 มิถุนายน 2563
 รุนที่ 73 เริ ่มเรียน วันที่ 16 สิงหาคม – 8 พฤศจิกายน 2563
 
6. ประกาศนียบัตรที่ไดรับ
 ผูเขารับการอบรมจะตองเขาฟงการบรรยายไมต่ำกวารอยละ 80
 ของหลักสูตรทั้งหมดจึงจะไดรับประกาศนียบัตรหลักสูตร
 Mini Master of Management Program 
 จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร

7. หนวยงานที่รับผิดชอบหลักสูตร
 คณะรัฐประศาสนศาสตร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร

8. ผูอำนวยการหลักสูตร
 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ดนุวัศ สาคริก
 รองคณบดีฝายวิชาการ
 คณะรัฐประศาสนศาสตร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
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หมวดวิชาที่ 1 หมวดยุทธศาสตรการจัดการองคการ
3.1 การบริหารองคการยุคใหม
 1. ภาวะผูนำและความสำเร็จขององคการ   3 ชั่วโมง
 2. การจัดการธุรกิจสมัยใหม    3 ชั่วโมง
 3. การพัฒนาองคการสูองคการแหงความเปนเลิศ (HPO)  3 ชั่วโมง
 4. ผูบริหารกับระบบการวางแผนการใชทรัพยากร (ERP)  3 ชั่วโมง
3.2 การบริหารทรัพยากรมนุษย
 1. เทคนิคการบริหารทรัพยากรมนุษยเพื่อการแขงขัน  3 ชั่วโมง
 2. การพัฒนาขีดความสามารถและการพัฒนาการทำงานเปนทีม 3 ชั่วโมง
3.3 การบริหารการตลาด
 1. กลยุทธการตลาด     3 ชั่วโมง
 2. กลยุทธในการสรางตราสินคาและภาพลักษณองคการ  3 ชั่วโมง
 3. โลจิสติกสทางธุรกิจและการจัดการซัพพลายเชน  3 ชั่วโมง
3.4 การจัดการเชิงกลยุทธ
 1. การคิดเชิงกลยุทธเพื่อการวางแผนและการจัดการเชิงกลยุทธ 3 ชั่วโมง
 2. การบริหารโครงการท่ีมุงเนนผลสัมฤทธิ์   3 ชั่วโมง
 3. การบริหารความเส่ียงองคการ    3 ชั่วโมง
หมวดวิชาที่ 2 ยุทธศาสตรการพัฒนานักบริหาร  
3.5 การพัฒนาระบบคิดและเพ่ิมศักยภาพ
 1. คุณธรรมและจริยธรรมสำหรับนักบริหาร   3 ชั่วโมง
 2. นักบริหารกับเทคโนโลยียุคดิจิทัล   3 ชั่วโมง
 3. เทคนิคการประชาสัมพันธในยุคดจิิทัล   3 ชั่วโมง
 4. กฎหมายธุรกิจเพื่อการจัดการ    3 ชั่วโมง
 5. การปรับตัวเพื่อความสำเร็จในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล  3 ชั่วโมง
3.6 เศรษฐกิจและการบริหารการเงิน   
 1. เศรษฐกิจโลก เศรษฐกิจไทย และวิกฤติเศรษฐกิจ  3 ชั่วโมง
 2. ASEAN Digital Economy โอกาสในการเติบโตของภาครัฐ  3 ชั่วโมง
  และภาคเอกชน    
 3. Fintech และกลยุทธการลงทุนยุคใหม   3 ชั่วโมง
 4. การจัดการการเงิน     3 ชั่วโมง
 5. การบัญชีสำหรับนักบริหาร    3 ชั่วโมง
หมวดวิชาที่ 3 สัมมนาเชิงปฏิบัติการ    6 ชั่วโมง
 ศกึษาดูงานภายในประเทศ     1 วัน


