
 
 
 
 
 

 

 
 

1. ความเป็นมา 
 

การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในด้านเศรษฐกิจ  การเมือง  สังคม  เทคโนโลยี  และสิ่งแวดล้อม  
รวมถึงการแข่งขันทางเศรษฐกิจและการค้าอย่างรุนแรงทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศภายใต้บริบท
ของโลกท่ีไร้พรมแดนหรือโลกาภิวัตน์  (Globalization)  กอปรกับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 
แบบเต็มรูปแบบ รวมทั้งยุทธศาสตร์ชาติ 20  ปีที่มุ่งการปฏิรูปประเทศเพื่อพัฒนาไปสู่ “ความมั่นคง  ความ   
มั่งค่ัง  และความยั่งยืน”  ตามแนวทางนโยบาย Thailand 4.0  เป็นเหตุให้องค์การภาครัฐ  รัฐวิสาหกิจ  และ
ภาคเอกชนจำเป็นที่จะต้องปรับตัวและบูรณาการทั้งในด้านกลยุทธ์  การบริหารงาน  โครงสร้างองค์การ 
กระบวนการปฏิบัติงาน  รวมถึงการสร้างค่านิยมร่วมขององค์การ  เพ่ือนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์  และ
ปรับโครงสร้างองค์การ และกระบวนการปฏิบัติงานที่สนับสนุนการทำงานของบุ คลากรให้องค์การสามารถ
ดำรงอยู ่ได้  โดยเฉพาะในส่วนของ “ผู ้บริหาร” ซึ ่งถือเป็นผู ้นำของหน่วยงานที่จะต้องเป็นผู้ที ่มีความรู้
ความสามารถ มีวิสัยทัศน์ที่ก้าวไกล มีภาวะผู้นำ และมีสมรรถนะด้านการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ  เพ่ือ
ขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ขององค์การได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล   

หลักสูตร “วิทยาการการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง (วบส.)” ของคณะรัฐประศาสนศาสตร์ 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เป็นหลักสูตรฝึกอบรมที่มุ่งการเสริมสร้างศักยภาพนักบริหาร ระดับสูงให้
เป็นผู้ที ่มีวิสัยทัศน์  มีภาวะผู้นำ  และมีสมรรถนะด้านการบริหารองค์การสมัยใหม่  มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับเศรษฐกิจโลก  เศรษฐกิจไทย  การเงิน  และตลาดทุน  เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพการเป็นผู้นำที่พร้อมรับ       
การเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นทั้งภายในหน่วยงานและจากปัจจัยแวดล้อมต่าง  ๆ รวมทั้งพัฒนาองค์การให้มี
ศักยภาพในการแข่งขันทั้งในระดับประเทศและระดับสากล  เพื่อให้องค์การมีการเติบโตอย่างมั่นคง สามารถ
อยู่รอดภายใต้สภาพแวดล้อมที่เป็นพลวัต และประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน   
 
 
 
 

โครงการฝึกอบรม 
หลักสูตร “วทิยาการการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง”(วบส.) รุ่นที่ 6 

(Advanced Master of Management Program, AMM) 
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2. วัตถปุระสงค์ 
 

2.1  เพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านเศรษฐกิจ  การเงิน  ตลาดทุน  และนโยบายและยุทธศาสตร์ที่สำคัญ
ของประเทศ  รวมทั้งองค์ความรู้ด้านการบริหารองค์การสมัยใหม่ 

2.2  เพื่อเสริมสร้างทักษะ และพัฒนาผู้บริหารให้มีภาวะผู้นำที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล  มีความคิด
สร้างสรรค์  และมีคุณธรรมจริยธรรมในการบริหารงานองค์การ 

2.3  เพื่อให้ผู้บริหารระดับสูงและวิทยากรได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ในด้านต่างๆ 
ร่วมกัน 
 

3. คณะกรรมการที่ปรึกษาหลักสูตร 
รองศาสตราจารย์ ดร.กัลยาณี ภาคอัต 
อดีตกรรมการในคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
นายจุมพล  ริมสาคร 
รองปลัดกระทรวงการคลัง  และ 
ประธานชมรมศิษย์เก่าหลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต 
นายชวลิต  พิชาลัย 
ประธานกรรมการสถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องค์การมหาชน) และ 
อดีตรองปลัดกระทรวงพลังงาน  
พลเรือเอก นวพล ดำรงพงศ์  
อดีตรองผู้บัญชาการทหารสูงสุด 
นายประพันธ์ เจริญประวัติ 
ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI) 
นางภัทรภร  วรรณภิญโญ 

 นายกสมาคมศิษย์เก่าคณะบริหารธุรกิจ  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
พลอากาศเอก มานัต วงษ์วาทย์ 
ผู้บัญชาการทหารอากาศ  กองทัพอากาศ 

 ดร.วรพล  โสคติยานุรักษ์   
Executive Board, The Wharton School, University of Pennsylvania, USA 
อดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และ 
อดีตเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) 
พล.ต.ท.วรเทพ เมธาวัธน์  

 นายกสมาคมศิษย์เก่าคณะรัฐประศาสนศาสตร์  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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ดร.สมชัย  ไทยสงวนวรกุล 
อดีตกรรมการในคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
นายสมชัย  เลิศสทุธิวงค์ 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) 
นายเสริมสกุล  คล้ายแก้ว 
อดีตผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
นายฤทธิรงค์ บุญมีโชติ 
ประธานกรรมการบริหารกลุ่มธุรกิจอาหารแช่แข็งและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง 
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 
Mr. Hun Saroeun 
อธิบดีกรมเอเชียและแปซิฟิก กระทรวงการต่างประเทศ  ราชอาณาจักรกัมพูชา 
 

4.  ผู้อำนวยการหลักสูตร 
 

รองศาสตราจารย์ ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์ 
 ผู้อำนวยการหลักสูตรวิทยาการการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง (วบส.) 
 

5. องค์ประกอบของหลักสูตร 
 

หมวดที่ 1  Dynamic Globalization Perspective  จำนวน  27 ชัว่โมง   
  AMM 811  เศรษฐกิจโลก เศรษฐกิจไทยเชิงพลวัต 
  AMM 812  วิกฤติเศรษฐกิจโลก : สาเหตุ ผลกระทบ และบทเรียน 
  AMM 813  ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวไทย 
  AMM 814  ยุทธศาสตร์จีน เส้นทางสู่มหาอำนาจ 
  AMM 815  Thailand 4.0  สู่การพัฒนาเศรษฐกิจของไทย 
  AMM 816  ยุทธศาสตร์ใหม่เศรษฐกิจไทย 
  AMM 817  การส่งเสริมการลงทุนเพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย 
  AMM 818  Eastern Economic Corridor (EEC) 
  AMM 819  สัมมนา : จีน : มังกรโลกตะวันออก 
 

หมวดที่ 2  Strategic Management Perspective  จำนวน  24  ชั่วโมง  
AMM 821  การบริหารจัดการในศตวรรษท่ี 21 
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  AMM 822  Digital Transformation และกลยุทธ์สร้างองค์กรสู่นวัตกรรม 
  AMM 823  นวัตกรรมการจัดการเชิงคุณภาพ (TQA) เพ่ือความเป็นเลิศ 
  AMM 824  การวางแผนเชิงกลยุทธ์เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง 
  AMM 825  กลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงเพ่ือความยั่งยืนขององค์การ 
  AMM 826  Strategic Talent Management 
  AMM 827  นวัตกรรมสร้างชาติ 
  AMM 828  สัมมนา : กลยุทธ์การบริหารองค์การของบริษัท SET 50 
 

หมวดที่ 3  Capital Market and Financial Management Perspective  จำนวน 27   ชั่วโมง  
  AMM 831  ตลาดทุนและการบริหารการเงินยุคใหม่ 
  AMM 832  การปรับธุรกิจสู่บริษัทมหาขนและการเสนอขาย IPO 
  AMM 833  การระดมทุนในตลาดทุน 
  AMM 834  ตราสารทางการเงินและการบริหารกองทุน 
  AMM 835  กลยุทธ์การลงทุนในตลาดทุน 
  AMM 836  Cryptocurrency Technology and Financial Market Digitalization 
  AMM 837  Start Up และ Scale Up กับการส่งเสริม และการบ่มเพาะ 
  AMM 838  Digital  Disruption 
  AMM 839  สัมมนา :กลยุทธ์การลงทุนในประเทศ CLMV   
 

หมวดที่ 4  Leadership Perspective   จำนวน   12  ชั่วโมง 
  AMM 841  ผู้นำในศตวรรษที่ 21 
  AMM 842  Corporate Governance & Corporate Social Responsibility 
  AMM 843  กลยุทธ์การวางแผนภาษีสำหรับนักบริหาร 
  AMM 844  Strategic Thinking, Strategic Design and Execution 
  AMM 845  สัมมนา : CEO ที่ประสบความสำเร็จในตลาดหลักทรัพย์ 
 

หมวดที่ 5  Practical Development Perspective  จำนวน   18  ชั่วโมง 
  AMM 851  ศึกษาดูงานองค์กร Best Practice ทีต่่างจังหวัด จำนวน  2  วัน  (12  ชั่วโมง) 
  AMM 852  สัมมนาเชิงปฏิบัติการ การนำเสนอผลงานกลุ่ม จำนวน  1 วัน  (6  ชั่วโมง) 
 
    หมวดที่ 6  ศึกษาดูงานต่างประเทศ    จำนวน  - ชั่วโมง 
         (องค์กรที่เป็น Best Practice) 
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6. วิทยากรในหลักสูตร 
อาจารย์ผู ้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และสถาบันการศึกษาอื ่น ๆ รวมทั้ง

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขาจากองค์การภาครัฐ  รัฐวิสาหกิจ  และภาคเอกชน ได้แก่ 
 
วิทยากรจากองค์การภาครัฐ  รัฐวิสาหกิจ  และภาคเอกชน 
1.  คุณดวงใจ อัศวจินตจิตร์ 

 เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 
2.  คุณทิพยสุดา ถาวรามร 

อดีตรองเลขาธิการ  สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) 
3. ดร.วรพล โสคติยานุรักษ์ 

อดีตเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) 
4.  ศาสตราจารย์ (พิเศษ) วิบูลย์  ตั้งกิตติภาภรณ์ 

 ประธานกรรมการ บริษัท ที่ปรึกษากฎหมายฟาร์อีสต์ จำกัด 

5. ดร.วิฑูรย์ สิมะโชคดี 
อดีตปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 

6.  คุณประพันธ์ เจริญประวัติ 
 ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI) 

7.  ดร.วิน อุดมรัชตวนิชย์ 
    ประธานกรรมการบริหาร  บริษัทหลักทรัพย์เคทีบี จำกัด (มหาชน)    
8.  ดร.วีรพงศ์  ไชยเพิ่ม 

      ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ด้านการลงทุนอุตสาหกรรมเป้าหมาย  
     สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) 
9.  ดร.รัฐ  ธนาดิเรก 
     ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาหลักสูตรนักบริหารระดับสูง  
10. อ.ดนัยรัฐ  ธนบดีธรรมจารี 
     ที่ปรึกษาโครง Digital Transformation for Public and Private Management (DTPPM)  
     คณะรัฐประศาสนศาสตร์ NIDA 
 

ฯลฯ 
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 วิทยากรจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และสถาบันการศึกษาอ่ืน ๆ 
1. รองศาสตราจารย์ ดร.ปกรณ์  ปรียากร 

อดีตคณบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร์  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
2. รองศาสตราจารย์  ดร.มนตรี  โสคติยานุรักษ์  

ผู้อำนวยการหลักสูตรวิทยาการการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง (วบส.) 
คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

3. ศาสตราจารย์ ดร.ทิพวรรณ  หล่อสุวรรณรัตน์ 
อดีตคณบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร์  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วีระวัฒน์ ปันนิตามัย  
ผู้อำนวยการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  ภาคพิเศษ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
คณะรัฐประศาสนศาสตร์  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

5. อ.ดร.ชยกฤต  อัศวธิตานนท์ 
คณบดี วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 

7. คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม 
 

7.1  คุณสมบัติท่ัวไป 
 7.1.1  สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี  หรือเทียบเท่าตามท่ีสำนักงานคณะกรรมการ 

อุดมศึกษา หรือสำนักงาน ก.พ.รับรอง 
 7.1.2  มีอายุไม่ต่ำกว่า 35 ปี  ในวันที่ปิดรับสมัคร 
 7.1.3  เป็นผู้มีความมุ่งม่ันและตั้งใจที่จะเข้ารับการอบรมอย่างแท้จริง ต้องสามารถเข้าร่วม 

กิจกรรมและยอมรับเงื่อนไขของการศึกษาอบรมตลอดหลักสูตรทุกประการ 
 

7.2  คุณสมบัติเฉพาะ 
 ผู้มีสิทธิเข้ารับการศึกษาอบรมในหลักสูตรต้องมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 

7.2.1 ข้าราชการพลเรือนผู้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการขึ้นไป หรือข้าราชการพลเรือน       
ผู้ดำรงตำแหน่งเทียบเท่าระดับชำนาญการพิเศษขึ้นไป 

7.2.2  ผู้บริหารระดับสูงขององค์กรภาครัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือองค์กรมหาชน  ซึ่งดำรงตำแหน่ง 
ระดับ 9 ขึ้นไปหรือเทียบเท่า หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจที่ดำรงตำแหน่งระดับ 11 ขึ้นไปหรือเทียบเท่า 

7.2.3  สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  ข้าราชการการเมือง  และข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง 
7.2.4  ข้าราชการศาลยุติธรรม  ตั้งแต่ตำแหน่งรองอธิบดีผู้พิพากษาศาลชั้นต้น (ชั้น 4) ขึ้นไป 

หรือเทียบเท่า  ข้าราชการตุลาการศาลปกครองตั้งแต่ตำแหน่งรองอธิบดีศาลปกครองกลางหรือภูมิภาคขึ้นไป
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หรือเทียบเท่า  ข้าราชการอัยการซึ่งดำรงตำแหน่งตั้งแต่ระดับรองอธิบดีอัยการฝ่าย (ชั้น 6) ขึ ้นไป หรือ
เทียบเท่า 

7.2.5  นายทหารหรือนายตำรวจที่มีชั้นยศอัตราเงินเดือน พันเอก (พิเศษ) นาวาเอก (พิเศษ)  
นาวาอากาศเอก (พิเศษ) หรือพันตำรวจเอก (พิเศษ) ขึ้นไป 

7.2.6  ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ข้าราชการ/พนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ดำรงตำแหน่งระดับ 8 อาวุโสไม่น้อยกว่า 3 ปีหรือระดับ 9 ขึ้นไป)  ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
สมาชิกสภาท้องถิ่น 

7.2.7  กรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงของสถาบันการเงิน องค์กร หรือสมาคมที่เกี่ยวข้องกับ
เศรษฐกิจ การเงิน และการลงทุน 

7.2.8  กรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงของภาคเอกชนหรือองค์กรพัฒนาเอกชน 
7.2.9  กรรมการหรือผู ้บริหารระดับสูงของบริษัทจำกัด (มหาชน) ที ่จดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
7.2.10  กรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงของบริษัทจำกัดที่เตรียมตัวเข้าจดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
7.2.11  บรรณาธิการหรือผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน และมีประสบการณ์ในงานด้านสื่อมวลชน

มาแล้วไม่น้อยกว่า 10 ปี 
7.2.12  ศิษย์เก่าคณะรัฐประศาสนศาสตร์  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
7.2.13  ศิษย์เก่าคณะหรือหลักสูตรอ่ืนๆ  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
7.2.14  ผู้ได้รับการคัดเลือกและส่วนราชการต้นสังกัดเป็นผู้เสนอชื่อให้เข้ารับการอบรม 
7.2.15  บุคคลซึ่งคณะกรรมการหลักสูตรวิทยาการการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง 

พิจารณาให้เข้ารับการศึกษาอบรม  
**หมายเหตุ   ผู้สมัครทุกท่านต้องผ่านการพิจารณาคัดเลือกจากคณะกรรมการหลักสูตร  โดยผลการพิจารณา
ของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 
 

8. ระยะเวลาการอบรมและสถานที่อบรม 
 

ระยะเวลาการศึกษาอบรมระหว่างวันที่ 14 ตุลาคม 2563– 17  กุมภาพันธ์  2564 กำหนดอบรม
สัปดาห์ละ 1  วัน  ทุกวันพุธ  ตั้งแต่เวลา 13.00 – 18.00 น. จำนวน  16  วัน  และศึกษาดูงานในประเทศ 
จำนวน  2 วัน 1 คืน และกิจกรรม CSR รวมทั้งสัมมนาเชิงปฏิบัติการ จำนวน  2 วัน  1  คืน  รวมจำนวน
ชั่วโมงท้ังหมด  108  ชั่วโมง  ณ  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หรือโรงแรมในกรุงเทพมหานคร 
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9.  จำนวนผู้เข้ารับการอบรม 
 

จำนวนผู้เข้ารับการศึกษาอบรมไม่เกิน  120  คน 
 

10. ประกาศนียบัตรที่ได้รับ 
 

ผู้เข้ารับการอบรมจะต้องเข้าฟังการบรรยายไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของหลักสูตรทั้งหมด จึงจะได้รับ
ประกาศนียบัตรหลักส ูตร “ว ิทยาการการจ ัดการสำหร ับนักบร ิหารระดับส ูง  (วบส.)” จากสถาบัน             
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 

11. ค่าธรรมเนียมการอบรม 

 
ค่าธรรมเนียมคนละ  79,000 บาท (เจ็ดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)  ประกอบด้วย ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่า

เขียนเอกสารประกอบการบรรยาย ค่าผลิตเอกสารประกอบการบรรยาย  ค่าศึกษาดูงาน (ไม่รวมค่าเดินทาง ค่า
ศึกษาดูงานต่างประเทศ)  ค่าเดินทางดูงานในประเทศ  ค่าที่พัก  ค่าบริหารหลักสูตร  ค่าประเมินผลหลักสูตร ค่า
วัสดุอุปกรณ์ ค่าเสื้อแจ๊คเก็ต ค่ากระเป๋า ค่าอาหารเย็น  อาหารว่าง และค่าธรรมเนียมสถาบัน (ข้าราชการและ
พนักงานรัฐวิสาหกิจสามารถเบิกค่าธรรมเนียมการอบรมได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง) 
 การชำระค่าธรรมเนียมสามารถชำระเป็นเงินสดโดยตรง ณ สำนักงานของโครงการหลักสูตรวิทยาการ
การจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง (วบส.)  คณะรัฐประศาสนศาสตร์  อาคารนวมินทราธิราช  ชั้น 10 หรือ
เช็คสั่งจ่ายในนาม “หลักสูตรวิทยาการการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง (วบส.)” หรือโอนเงินผ่าน 
ธนาคารกรุงเทพ สาขาย่อยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ บัญชีประเภทออมทรัพย์ ชื ่อบัญชี  
“หลักสูตรวิทยาการการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง (วบส.)" เลขที่บัญชี  944-0280494 
 
12. การสมัคร 
 

 ติดต่อขอรับใบสมัครได้ที ่หลักสูตรวิทยาการการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง (วบส.)  คณะ              

รัฐประศาสนศาสตร์  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  หรือ  http://gspa.nida.ac.th/th/amm พร้อมทั้งกรอก
ข้อความลงในใบสมัครให้ครบถ้วนและส่งใบสมัครไปที ่E-mail: amm.gspa.nida@gmail.com 
 
 
 
 

http://gspa.nida.ac.th/th/amm
mailto:amm.gspa.nida@gmail.com
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รุ่นที่ 6  เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ -  25 กันยายน  2563 
เร่ิมเรียนวันที่ 14 ตุลาคม 2563– 17  กมุภาพันธ์  2564 (เฉพาะวันพุธ 13.00-18.00 น.) 

 

13. หลักฐานในการสมัคร 
 

13.1  สำเนาวุฒิการศึกษาสูงสุด  จำนวน  1  ชุด 
 13.2  สำเนาบัตรประชาชน   จำนวน  1  ชุด 
 13.3  ประวัติส่วนตัว   จำนวน  1  ชุด 
 13.4  หนังสือรับรอง   จำนวน  2  ท่าน  
 

14. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 

ผู้บริหารมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเศรษฐกิจ  การเงิน   ตลาดทุน  นโยบายและยุทธศาสตร์ที่สำคัญ
ของประเทศ  การบริหารองค์การสมัยใหม่  รวมทั้งเกิดแนวคิดและมุมมองใหม่ๆ ที่สามารถนำไปพัฒนาและ  
ต่อยอดในการบริหารองค์การเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต  
 

15. ผู้สนใจตดิต่อสอบถามได้ที่ 
 

  สำนักงานโครงการหลักสูตรวิทยาการการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง (วบส.) 
คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ อาคารนวมินทราธิราช ชั้น 10 
118 ถ.เสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240   
โทรศัพท์:  086-971-9292, 0-2727-3911 (คุณอุทุมพร), 065-580-6651 (คุณรินทร์ลภัส) 
Website: http://gspa.nida.ac.th/th/amm   E-mail: amm.gspa.nida@gmail.com 

 

16.  กำหนดการรับสมัคร 
 

เปิดรับสมัคร     ตั้งแตบ่ัดนี้  -  25 กันยายน 2563 
ประกาศผลการคัดเลือก    30 กันยายน 2563 
ลงทะเบียน    1 - 7  ตุลาคม 2563 
ปฐมนิเทศ   14 ตุลาคม  2563 
ปิดการอบรม      17  กุมภาพันธ์  2564 

 
 

 

http://gspa.nida.ac.th/th/amm

