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หลักสูตรประกาศนียบัตรนักบริหารระดับสูง  
****************** 

ชื่อหลักสูตร  NIDA MAX: Digital Intelligence and Smart Systems 
          นวัตกรรมการบริหารในโลกยุคใหม่ส าหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ ๓ 

    (Management Innovations in the Modern Globalized Economy for Top Executives     

          Batch 3) 

๑. ปรัชญาแนวคิดของหลักสูตร 

 ๑.  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์หรือ National Institute of Development Administration: 
NIDA เป็นสถาบันชั้นน าแห่งชาติที่สร้างผู้น าด้านการบริหารการพัฒนาและเป็นแหล่งองค์ความรู้เพ่ือการบริหาร
การเปลี่ยนแปลงในระดับสากลตามปรัชญาของสถาบันว่า “สร้างปัญญา เพ่ือการเปลี่ยนแปลง” (WISDOM for 
Change) 

๒.  NIDA ได้ผลิตนักบริหารที่มีคุณภาพ คุณธรรมและจริยธรรมในสาขาต่าง ๆ เพ่ือมารับใช้สังคม 
และประเทศชาติ รวมถึงเป็นเสาหลักในการพัฒนาศาสตร์การบริหารและการผลิตนักบริหารชั้นน าของ 
ประเทศ ภายใต้ความพร้อมทางวิชาการและสถานที่ซึ่งมีความพร้อมอย่างครบถ้วนในทุกมิติตามแนวที่สอดคล้อง
กับหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) สามารถปฏิบัติงานได้อย่างผู้รู้จริง รู้ลึก และรู้กว้าง ซึ่งหน่วยงาน
ภาครัฐจ าเป็นต้องพัฒนานักบริหารและบุคลากรที่เกี่ยวข้องให้มีสมรรถนะสูงในเรื่องของนวัตกรรมการบริหาร 
ยุคใหม ่

๓.  NIDA มีส่วนส าคัญในการพัฒนาและก าหนดนโยบายขององค์กรภาครัฐ  องค์กรภาคเอกชนหรือ 
องค์กรภาคประชาสังคม และมีเครือข่ายทางวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติที่เป็นที่ยอมรับในทางสากล 
และด้วยการมีประวัติอันยาวนานจึงท าให้ NIDA เป็นสถาบันที่มีเครือข่ายศิษย์เก่าที่กว้างขวางและเข้มแข็งที่สุด 
แห่งหนึ่งของประเทศ 

๔.  หลักสูตร NIDA MAX จะเป็นแนวทางในการร่วมเป็นเสาหลักส าหรับด้านการบริหารการพัฒนา 
และเป็นแหล่งองค์ความรู้ เ พ่ือการบริหารการเปลี่ยนแปลงเพ่ือการพัฒนาศาสตร์การบริหารของประเทศ  
รวมถึงการสร้างภาคีเครือข่ายนักบริหารระดับสูงที่มีคุณภาพ มีความรับผิดชอบต่อสังคม มีจิตใจที่เสียสละ  
ยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมเพื่อประโยชน์ส่วนรวมในการรับใช้สังคมและประเทศชาติ 
 
 
 



๒ 

 

๒. หลักการและเหตุผล 

การพัฒนาอย่างต่อเนื่องทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สารสนเทศ และนวัตกรรมต่าง ๆ ที่ถูกรังสรรค์
ในศตวรรษที่ ๒๑ นี้ ได้เป็นจุดเปลี่ยนที่ส าคัญอันท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบจากความก้าวหน้า 
ที่ถูกพัฒนาขึ้นทั้งในมิติเศรษฐกิจ มิติสังคม มิติการเมืองการปกครอง มิติการจัดการความรู้ สารสนเทศและ
เทคโนโลยีการก้าวไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วและไม่หยุดยั้ง ดังนั้น สภาวการณ์ดังกล่าวได้ก่อให้เกิดความจ าเป็นต่อ 
การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ และการบริหารจัดการภาคเอกชนอย่างจริงจังและต่อเนื่อง รวมถึง 
ต้องเตรียมพร้อมรับมือการเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบจากความก้าวหน้าในระยะสั้นและในระยะยาวด้วยนวัตกรรม
การบริหารยุคใหม่เพ่ือการพัฒนาให้เป็นนโยบายหลักที่สามารถน ามาเป็นเครื่องมือในการสร้างความมั่งคั่ง มั่งคั่ง
และเพ่ิมขีดความสามารถในการบริหารประโยชน์สาธารณะอย่างยั่งยืนของทุกองค์กรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ 
ภาคเอกชน ตลอดจนภาคประชาสังคมที่จ าเป็นต้องมีการปรับตัวและพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้สอดคล้องกับ 
บริบทของสังคมนวัตกรรมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยการปรับตัวดังกล่าวจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการสอด
ประสานกันเป็นอย่างดีระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อให้เกิดการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน 

ด้วยหลักการและเหตุผลดังกล่าว สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ในฐานะสถาบันการศึกษาชั้นน า 
ของประเทศท่ีมีหน้าที่รับผิดชอบในการให้การศึกษาขั้นสูง รวมทั้งสร้างสรรคอ์งค์ความรู้ในด้านการบริหารราชการ
แผ่นดินของหน่วยงานภาครัฐ การบริหารธุรกิจและองค์กรภาคธุรกิจ รวมถึงการแก้ปัญหาเศรษฐกิจ  
สังคม การเมืองการปกครอง สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สารสนเทศ และวัฒนธรรมจึงได้เล็งเห็นถึง
ความส าคัญในการน าองค์ความรู้ที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้ในเชิงตรรกะที่สอดคล้องกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ 
สังคม การเมืองการปกครอง สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สารสนเทศ และวัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลง 
อย่างรวดเร็วตลอดเวลา ดังนั้น จึงได้ก าหนดให้มีการจัดหลักสูตร “นวัตกรรมการบริหารในโลกยุคใหม่ส าหรับนัก
บริหารระดับสูง รุ่นที่ ๓ (Management Innovations in the Modern Globalized Economy for Top 
Executives Batch 3)”  ขึ้นเพ่ือพัฒนานักบริหารระดับสูงในหน่วยงานและองค์กรภาครัฐทั้งระบบ รวมถึงเพ่ือ
พัฒนานักบริหารระดับสูงในองค์กรภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ให้มีความรู้และความเข้าใจกับมีความ
ทันสมัยและความสามารถในการน าองค์ความรู้ แนวคิด กระบวนการ วิธีการ และรูปแบบที่หลากหลายใหม ่ๆ ใน
การบริหารจัดการองค์กร การด าเนินงาน และการให้บริการสาธารณะมาประยุกต์ใช้ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการพัฒนา
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และคุณภาพเพ่ือสร้างปัญญาการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน  
 
๓. วัตถุประสงค์ 

๓.๑  เพ่ือพัฒนาศักยภาพนักบริหารระดับสูงให้มีความรู้ทางด้านนวัตกรรมการบริหารยุคใหม่เพ่ือสร้าง
การพัฒนาอย่างยั่งยืนของประเทศ  

๓.๒  เพ่ือพัฒนาศักยภาพนักบริหารระดับสูงให้สามารถน าความรู้ไปใช้ในเชิงประยุกต์ให้สอดคล้องกับ
ประสบการณ์และศักยภาพของผู้เข้ารับการศึกษาตามหลักสูตรนวัตกรรมการบริหารยุคใหม่ 

๓.๓  เพ่ือพัฒนาศักยภาพนักบริหารระดับสูงให้สามารถพัฒนาต่อยอดความรู้ และถ่ายทอดองค์ความรู้
และประสบการณ์แก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติต่อไปในอนาคต 

๓.๔  เพ่ือเสริมสร้างจิตส านึกทางสังคมให้นักบริหารระดับสูง ผ่านโครงการ กิจกรรมเพ่ือศาสนา สังคม 
และส่วนรวม รวมทั้งการสร้างเครือข่ายระหว่างผู้เข้าอบรมเพ่ือสร้างประโยชน์แก่สังคมในอนาคต 



๓ 

 

 
๔. จ านวนผู้เข้ารับการศึกษา  
 ผู้เข้ารับการศึกษา ๑๐๐ คน 
 
๕. ประกาศนียบัตรที่ได้รับ 
 ผู้เข้ารับการศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาตามเกณฑ์ก าหนดของหลักสูตรนวัตกรรมการบริหารในโลกยุคใหม่

ส าหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ ๓  จะได้รับประกาศนียบัตรจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) โดยต้อง

เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนต่างๆ ตามท่ีหลักสูตรก าหนดไว้ ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๘๐ จึงจะได้รับประกาศนียบัตร 

“นวัตกรรมการบริหารในโลกยุคใหม่ส าหรับนักบริหารระดับสูง” และจะได้รับประกาศนียบัตร “Executive 

Mini Master of Management in Digital Intelligence and Smart Systems” เ มื่ อ เ ข้ า ร่ ว ม

กิจกรรมการเรียนการสอนต่างๆ ตามที่หลักสูตรก าหนดไว้ ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๘๐ และเข้าเรียนในหัวข้อการใช้

เทคโนโลยีเพ่ือการบริหารระดับสูงในยุคดิจิทัลครบทุกวิชา  

 

๖. คุณสมบัติของผู้เข้ารับการศึกษา  

ผู้เข้ารับการศึกษาตามหลักสูตรนวัตกรรมการบริหารในโลกยุคใหม่ส าหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ ๓ 

ต้องส าเร็จการศึกษาอย่างต่ าระดับปริญญาตรีหรือมีประสบการณ์ในการท างานมาแล้วไม่น้อยว่า ๑๐ ปี และเป็น

นักบริหารที่มีคุณสมบัต ิดังนี้  

๖.๑  ข้าราชการพลเรือนผู้ด ารงต าแหน่งประเภทอ านวยการขึ้นไป หรือข้าราชการพลเรือนผู้ด ารงต าแหน่ง

เทียบเท่าระดับช านาญการพิเศษขึ้นไป (ข้าราชการประเภทอ่ืน พนักงานหน่วยงานหรือองค์กรอ่ืนของรัฐ พนักงาน

รัฐวิสาหกิจ พนักงานองค์การมหาชน หรือพนักงานองค์การภาคเอกชนที่มีคุณสมบัติเทียบเท่า) โดยได้ปฏิบัติ

ราชการ/ปฏิบัติงานมาแลว้ไมน่้อยกว่า ๑๐ ปี  

๖.๒  นักบริหารระดับสูงขององค์กรพัฒนาเอกชน 

๖.๓  ผู้ประกอบกิจการหรือนักบริหารระดับสูงของกิจการภาคเอกชน 

๖.๔  สื่อมวลชนที่มปีระสบการณ์ในการท างานมาแล้วไม่น้อยว่า ๑๐ ปี 

๖.๕  ผู้ได้รับการคัดเลือกและส่วนราชการต้นสังกัดเป็นผู้เสนอชื่อให้เข้ารับการอบรม 

๖.๖  บุคคลซึ่งหลักสูตรให้เข้าศึกษาเพราะมีผลงานเป็นที่ประจักษ์   

 

๗. ระยะเวลาในการรับสมัคร 

 ตั้งแตบ่ัดนี ้– เมษายน 2564 
 
 
 
 



๔ 

 

๘. ค่าธรรมเนียมการศึกษา (ไม่ครอบคลุมการดูงานต่างประเทศและกิจกรรมกลุ่ม) 
 ๘๐,๐๐๐ บาท (แปดหมื่นบาทถ้วน) การช าระค่าธรรมเนียมโอนเงินผ่านธนาคารกรุงเทพ สาขาย่อย
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ บัญชีประเภทออมทรัพย์ ชื่อบัญชี “หลักสูตรนวัตกรรมการบริหารใน
โลกยุคใหม่ส าหรับนักบริหารระดับสูง " เลขท่ีบัญชี 944-0-29260-6             

ค่าธรรมเนียมการศึกษา รวมถึงค่าใช้จ่ายดูงานต่างประเทศ (ถ้ามี) ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่หรือพนักงานของ
องค์กรภาครัฐสามารถเบิกได้ตามระเบียบของทางราชการและระเบียบของหน่วยงานหรือองค์กรรัฐ 
  
๙. ระยะเวลาในการศึกษาอบรม  
 ๙.๑  เรียนเฉพาะวันพฤหัส ๑๓.๓๐ – ๒๐.๐๐ น. (กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์หลังเวลา ๑๘.๐๐) 
 ๙.๒  ก าหนดการอบรมระหว่างวันที่ ๖ พฤษภาคม - ๕ สิงหาคม ๒๕๖๔  ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์ (นิด้า) และโรงแรมทาวน์อินทาวน์ (เลียบทางด่วนรามอินทรา-อาจณรงค์)    
 
๑๐. การรับสมัคร 

  เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ แจ้งผลการคัดเลือกทางอีเมล์ 
 
๑๑. โครงสร้างของหลักสูตร   

การด าเนินการศึกษาประกอบไปด้วย การบรรยายโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ การศึกษาจากเอกสาร  
การวิเคราะห์และประยุกต์กรณีศึกษา การสัมมนา และการน าเสนอผลงานกลุ่ม หลักสูตรประกอบด้วยกิจกรรม
จ านวนรวมทั้งสิ้น ๑๓๔ ชั่วโมง ประกอบด้วย 

 กิจกรรมหลักสูตร ระยะเวลา (ชั่วโมง) 
การปฐมนิเทศ ๖ 

การศึกษาภาควิชาการในชั้นเรียน  การสัมมนา และการเสนอผลงาน ๕๖ 
การศึกษาดูงานในประเทศ ๓๖ 

การท ากิจกรรมเพ่ือสังคม ๓๖ 

 
๑๒. องค์ประกอบของหลักสูตร 

- นวัตกรรมการบริหารของธุรกิจระดับโลกและธุรกิจในประเทศ (Globalization of innovation: the 
role of multinational and local enterprises) 

- การใช้เทคโนโลยีเพ่ือการบริหารระดับสูงในยุคดิจิทัล 
๑. การใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI: Artificial Intelligence) ในองค์กรภาครัฐและเอกชน 

(Artificial Intelligence in Public and Private Organizations) 
๒. การลงทุนในภาคสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Assets): Cryptocurrency & ICO Investment และการ

ใช้เทคโนโลยี Blockchain ในองค์กร 
(Digital Assets: Cryptocurrency, ICO Investment and Blockchain Technology) 

๓. การวิเคราะห์เพ่ือการลงทุนธุรกิจ Startup ในโลกยุคใหม่ 



๕ 

 

(Startup Business Analytics for Investment in Globalized Economies) 
๔. การใช้ Big Data เพ่ือการวิเคราะห์กลยุทธ์ขององค์กร 

(Big Data for Analysis of Organizational Strategies) 

- การจัดการองค์การภายใต้ระบบเศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรมในโลกยุคใหม่  (Managing 
organizations in the context of modern globalized economics, politics and culture)  

- นวัตกรรมการบริหารที่น าไปสู่มาตรฐานระดับสากลและเพ่ิมความสามารถในการเป็นผู้น าในโลกยุคใหม่ 
(The internationalization of innovative activities)  

- การใช้ประโยชน์จากเครือข่ายสังคมและสังคมออนไลน์ส าหรับนวัตกรรม (Leveraging social networks 
for innovation) 

 

๑๓. ผู้อ านวยการหลักสูตร 
 ศาสตราจารย์ ดร.อัญชนา ณ ระนอง 
 

๑๕. วิทยากร 
คณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  และอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิจาก

สถาบันการศึกษาอ่ืน ๆ และวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากองค์การภาครัฐ และภาคเอกชน 
ตัวอย่างรายชื่อวิทยากร  

 วิทยากร 
ฯพณฯ ชวน หลีกภัย    อดีตนายกรัฐมนตรีไทย คนที่ ๒๐  
      และประธานที่ปรึกษาหลักสูตร 
รองศาสตราจารย์ นพ. สรนิต ศิลธรรม อดีตปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย

และนวัตกรรม 
นายสุพันธุ์ มงคลสุธี  ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  
นายกลินท์ สารสิน ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 
พันเอก ดร.เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ  รองประธานคณะกรรมาธิการการสื่อสาร

โทรคมนาคม และดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
นายเศรษฐพงศ์ ผดุงพิสุทธิ์  ผู้ก่อตั้ง Gnosis Company Limited วางแผนกล

ยุทธ์ การเงินธุรกิจ และแฟรนไชส์ 
นายสมยศ เชาวลิต กรรมการผู้จัดการ บริษัท เจ.ไอ.บี. คอมพิวเตอร์ 

กรุ๊ป จากัด 
นพ.นพพร ชื่นกลิ่น ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) 
นายวรกาน ลิขิตเดชาศักดิ์  Huawei Technologies (Thailand) 

 Co., Ltd. 
เภสัชกรหญิง โสภา พิมพ์สิริพานิชย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอส ซี เอล อีโนเวชั่น 

จ ากัด 



๖ 

 

นายพลภัทร ทรงธัมจิตติ CMO & Co-founder GetLinks 
นพ.มนตรี ลักษณ์สุวงศ์  Head of Allied Health Planning at CP 

Medical Center 
 

 
 
๑๖. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

๑)  ผู้ส าเร็จการศึกษามีความรู้ ความสามารถ และมีศักยภาพทางด้านนวัตกรรมการบริหาร               
๒)  ผู้ส าเร็จการศึกษาสามารถในการประยุกต์แนวความคิดและวิธีการนวัตกรรมการบริหารไปใช้ให้เกิด

ประโยชน์แก่องค์กร สังคม และประเทศชาติ 
๓)  เป็นการสร้างโอกาสในการแลกเปลี่ยนความรู้ ทัศนคติ และประสบการณ์ระหว่างผู้เข้ารับการศึกษา

และวิทยากร    
๔)  เป็นการสร้างภาคีความร่วมมือของนักบริหารระดับสูงที่มีคุณภาพ มีความรับผิดชอบต่อสังคม  

ยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมเพ่ือประโยชน์ส่วนรวมออกมารับใช้สังคม  
 
 
๑๗. การสมัครเข้ารับการศึกษา 

ผู้สนใจสามารถติดต่อได้ที่ส านักงานโครงการ “NIDA MAX”  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ชั้น ๑๐, 
๑๑ อาคารนวมินทราธิราช สามารถสมัครทาง online ที่ https://tinyurl.com/nidamax2 หรือติดต่อได้ที่
ส านักงานโครงการ “NIDA MAX”  โทรศัพท์ ๐๖๒-๔๖๙-๒๔๖๖, ๐๘๑-๒๕๙-๘๖๕๙, ๐๘๒-๗๙๐-๑๙๔๕, ๐๒-
๗๒๗-๓๘๗๖, ๓๙๑๔, ๓๗๘๘   หรือกรอกข้อความลงในใบสมัครให้ครบถ้วนและส่งใบสมัครที่ email: 
nidamaxteam@gmail.com หรือท่านสามารถดูรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ 
https://www.facebook.com/NidaMax8/ 
 

                                                     

ใบสมคัร Page 
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