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คาธรรมเนียม
 คาธรรมเนียมการอบรมคนละ 25,000.00 บาท  (สองหม่ืนหาพันบาทถวน) 
รวมคาเอกสารประกอบการอบรม คาเสื้อแจคเก็ต คากระเปา คาอาหาร
กลางวันและของวางตลอดระยะเวลาการอบรม  (ยกเวนภาษี 3 % 
ไมตองหักภาษี ณ ที่จาย)  ทั้งนี ้ ขาราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ
สามารถเบิกคาธรรมเนียมการอบรมจากตนสังกัดได
 
 การชำระคาธรรมเนียมสามารถชำระเปนเงินสดโดยตรง ณ สำนักงาน
ของโครงการ “GSPA Management Training Program” 
คณะรัฐประศาสนศาสตร อาคารนวมินทราธิราช ช้ัน 11 หรือเช็คส่ังจาย
ในนาม โครงการฝกอบรม คณะ รศ. นิดา หรือโอนเงินผานธนาคารกรุงเทพ 
สาขายอยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร บัญชีประเภทออมทรัพย 
ช่ือบัญชี โครงการฝกอบรม คณะ รศ. นิดา เลขท่ีบัญชี  944-0-29267-1

การสมัคร
 ติดตอขอรับใบสมัครไดที่สำนักงานโครงการ 
“GSPA Management Training Program”  คณะรัฐประศาสนศาสตร 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร พรอมทั้งกรอกขอความลงในใบสมัคร
ใหครบถวน หรือ สมัคร online ไดท่ีน่ี : http://gspa.nida.ac.th/th/v7pe

หลักฐานในการสมัคร  (สแกนสงเปนไฟลได)
   สำเนาวุฒิการศึกษาสูงสุด  จำนวน  1  ชุด
   สำเนาบัตรประชาชน   จำนวน  1  ชุด
   รูปถาย      จำนวน  1  รูป

ผูสนใจติดตอสอบถามไดที่ 
 สำนักงานโครงการ “GSPA Management Training Program”
คณะรัฐประศาสนศาสตร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 
อาคารนวมินทราธิราช ช้ัน 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

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
 ผูเขารับการอบรมไดรับการเพิ่มพูนความรู ความเขาใจและทักษะ
 และศาสตรทางดานการจัดการสมัยใหม อันจะเปนประโยชนตอการ
 นำมาประยุกตใชในการบริหารงาน ใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดตอไป
 ผู เขารับการอบรมมีความสามารถนำเสนอ ถายทอดความรู  และ
 ประสบการณที ่เกี ่ยวของแกผู บังคับบัญชา ผูใตบังคับบัญชาและ
 ผูที ่เกี ่ยวของ
 ผูเขารับการอบรมมีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ทัศนคติ ตลอดจน
 ประสบการณ กับวิทยากรและผูเขารับการอบรมดวยกัน อันจะเปน
 การเสริมสรางความสัมพันธ อันจะนำไปสูการสรางเครือขายทางสังคม
 ที่ดีตอไป
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การบริหารองคการยุคใหม

   การบริหารทรัพยากรมนุษย

      การบริหารการตลาด

         การจัดการเชิงกลยุทธ

            การพัฒนาระบบคิดและเพิ่มศักยภาพ

               เศรษฐกิจและการบริหารการเงิน 
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คุณสมบัติของผูเขารับการอบรม
 ผูเขารับการอบรมเปนผูที ่มีคุณสมบัติดังนี้
 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปหรือผูที ่มีประสบการณ
   ทางการบริหารทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
 หรือผูที ่เปนเจาของกิจการ
 และอายุ 20 ปบริบูรณขึ้นไป

ระยะเวลาการอบรมและสถานที่อบรม
 ระยะเวลาการอบรม 12  สัปดาห หรือ  72  ชั่วโมง 
 อบรมเฉพาะวันอาทิตย เวลา 09.00 - 16.00 น.  
 ณ หอง 701 ชั้น 7 อาคารสยามบรมราชกุมารี
 รุนที่ 74 อบรมระหวาง 6 มิถุนายน – 29 สิงหาคม 2564
  รุนที่ 75 อบรมระหวาง 3 ตุลาคม 2564 – 16 มกราคม 2565
 
ประกาศนียบัตรที่ไดรับ
 ผูเขารับการอบรมจะตองเขาฟงการบรรยายไมต่ำกวารอยละ 80
 ของหลักสูตรทั้งหมดจึงจะไดรับประกาศนียบัตรหลักสูตร
 Mini Master of Management Program 
 จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร

หนวยงานที่รับผิดชอบหลักสูตร
 คณะรัฐประศาสนศาสตร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร

ËÅÑ¡ÊÙμÃ Mini Master of Management Program : ¤³ÐÃÑ°»ÃÐÈÒÊ¹ÈÒÊμÃ �  Ê¶ÒºÑ¹ºÑ³±Ôμ¾Ñ²¹ºÃÔËÒÃÈÒÊμÃ � องคประกอบของหลักสูตร
Mini Master of Management Program
 การดำเนินการฝกอบรม ประกอบไปดวย การบรรยายโดยผูทรงคุณวุฒิ 
การเรียนรูจากเอกสาร การวิเคราะหและประยุกตกรณีศึกษา การประชุม
กลุม การประชุมเชิงปฏิบัติการ การนำเสนอผลงาน และการศึกษาดูงาน
ประกอบดวย 3 หมวดวิชา 22 หัวขอวิชา ระยะเวลาอบรม 72 ชั ่วโมง
ประกอบดวย

หมวดวิชาที่ 1 หมวดยุทธศาสตรการจัดการองคการ 
 การบริหารองคการ
 ผูบริหารกับระบบการวางแผนการใชทรัพยากร (ERP)  3   ชั่วโมง
 การพัฒนาองคการสูองคการแหงความเปนเลิศ (HPO)  3   ชั่วโมง
 Agile Management    3   ชั่วโมง
 การเขียนแบบจําลองธุรกิจ (Business Model Canvas)  3   ชั่วโมง
 การบริหารการจัดการนวัตกรรม    3   ชั่วโมง
 การบริหารทรัพยากรมนุษย 
 การพัฒนาขีดความสามารถและการพัฒนาการทำงานเปนทีม 3   ชั่วโมง
 กลยุทธการบริหารทรัพยากรมนุษยในยุค Disruptive World 3   ชั่วโมง
 การพัฒนาสมรรถนะความคิดเชิงระบบและสรางสรรค
    สำหรับผูบริหาร (Design Thinking)   3   ชั่วโมง
 การบริหารการตลาด 
 กลยุทธการตลาดดิจิทัล     3   ชั่วโมง
 โลจิสติกสทางธุรกิจและการจัดการซัพพลายเชน  3   ชั่วโมง
 การจัดการเชิงกลยุทธ 
 การคิดเชิงกลยุทธเพื่อการวางแผนและการจัดการเชิงกลยุทธ  3   ชั่วโมง
 การบริหารโครงการที่มุงเนนผลสัมฤทธิ์   3   ชั่วโมง
 การบริหารความเสี่ยงในยุค Digital Disruption    3   ชั่วโมง
หมวดวิชาที่ 2 ยุทธศาสตรการพัฒนานักบริหาร 
 การพัฒนาระบบคิดและเพิ่มศักยภาพ 
 นักบริหารกับเทคโนโลยียุคดิจิทัล   3   ชั่วโมง
 เทคนิคการประชาสัมพันธในยุคดิจิทัล   3   ชั่วโมง
 กฎหมายธุรกิจเพื่อการจัดการ    3   ชั่วโมง
 เศรษฐกิจและการบริหารการเงิน 
 เศรษฐกิจโลก เศรษฐกิจไทย และวิกฤติเศรษฐกิจ  3   ชั่วโมง
 เศรษฐกิจดิจิทัล    3   ชั่วโมง
 การจัดการการเงิน    3   ชั่วโมง
 กลยุทธการลงทุนยุคใหม    3   ชั่วโมง
 Digital Business in ASEAN    3   ชั่วโมง
 การบัญชีสำหรับนักบริหาร    3   ชั่วโมง
หมวดวิชาที่ 3 สัมมนาเชิงปฏิบัติการ   6   ชั่วโมง
 ศึกษาดูงานภายในประเทศ    1   วัน

หลักการและเหตุผล
 หลักสูตร Mini Master of Management Program  ไดออกแบบเนื้อหา

หลักสูตรใหสอดคลองกับสถานการณในปจจุบัน ซึ่งไดมีการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

อยางความรวดเร็ว  โดยมีหัวขอวิชาเนื ้อหามุ งเนน การเพิ ่มพูนความรู  

กลยุทธการบริหารการจัดการ ทักษะและความสามารถเชิงพฤติกรรม ตลอดจน

นวัตกรรมการบริหารตาง ๆ ที ่สอดคลองกับความตองการของนักบริหาร

ผูประกอบการทางธุรกิจ บุคลากรในวิชาชีพเฉพาะแขนงตาง ๆ สามารถนำไป

ประยุกตใชในการทำงานไดทันที อันจะนำไปสูการพัฒนาองคการใหมีประสิทธิภาพ

และประสบความสำเร็จอยางยั่งยืน

วัตถุประสงค
 เพื่อเสริมสรางความรู ทักษะ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ

สรางสรรค เพื่อนำไปพัฒนาศักยภาพองคกรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน  โดยสราง

บรรยากาศของการทำงานรวมกันเปนทีม เพื่อแกปญหาเฉพาะเรื่อง (Case Study) 

ในรูปของการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) รวมถึงสรางความสัมพันธเชิง

สังคมอยางตอเนื่องระหวางผูเขาอบรมดวยกัน


