
 

 
 
 

 

 
 

1. ความเป็นมา 
 

การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในด้านเศรษฐกิจ  การเมือง  สังคม  เทคโนโลยี  และสิ่งแวดล้อม  
รวมถึงการแข่งขันทางเศรษฐกิจและการค้าอย่างรุนแรงทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศภายใต้บริบท
ของโลกท่ีไร้พรมแดนหรือโลกาภิวัตน์  (Globalization)  กอปรกับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 
แบบเต็มรูปแบบ รวมทั้งยุทธศาสตร์ชาติ 20  ปีที่มุ่งการปฏิรูปประเทศเพ่ือพัฒนาไปสู่ “ความมั่นคง  ความ   
มั่งคั่ง  และความยั่งยืน” ตามแนวทางนโยบาย Thailand 4.0  เป็นเหตุให้องค์การภาครัฐ  รัฐวิสาหกิจ  และ
ภาคเอกชนจำเป็นที่จะต้องปรับตัวและบูรณาการทั้งในด้านกลยุทธ์  การบริหารงาน  โครงสร้างองค์การ 
กระบวนการปฏิบัติงาน  รวมถึงการสร้างค่านิยมร่วมขององค์การ  เพ่ือนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์  และ
ปรับโครงสร้างองค์การ และกระบวนการปฏิบัติงานที่สนับสนุนการทำงานของบุคลากรให้องค์การสามารถ
ดำรงอยู่ได้  โดยเฉพาะในส่วนของ “ผู้บริหาร” ซึ่งถือเป็นผู้นำของหน่วยงานที่จะต้ องเป็นผู้ที่มีความรู้
ความสามารถ มีวิสัยทัศน์ที่ก้าวไกล มีภาวะผู้นำ และมีสมรรถนะด้านการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ  เพ่ือ
ขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ขององค์การได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล   

หลักสูตร “วิทยาการการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง (วบส.)” คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เป็นหลักสูตรฝึกอบรมที่มุ่งการเสริมสร้างศักยภาพนักบริหารระดับสูงให้เป็นผู้ที่มี
วิสัยทัศน์ มีภาวะผู้นำ และมีสมรรถนะด้านการบริหารองค์การสมัยใหม่ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเศรษฐกิจ
โลก เศรษฐกิจไทย การเงิน และตลาดทุน เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพการเป็นผู้นำที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงที่จะ
เกิดขึ้นทั้งภายในหน่วยงานและจากปัจจัยแวดล้อมต่าง ๆ รวมทั้งพัฒนาองค์การให้มีศักยภาพในการแข่งขันทั้ง
ในระดับประเทศและระดับสากล เพ่ือให้องค์การมีการเติบโตอย่างมั่นคง สามารถอยู่รอดภายใต้สภาพแวดล้อม
ที่เป็นพลวัตรและประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน   

 

2. วัตถปุระสงค์ 
 

2.1  เพ่ือเสริมสร้างความรู้ด้านเศรษฐกิจ การเงิน ตลาดทุน และนโยบายและยุทธศาสตร์ที่สำคัญของ
ประเทศ รวมทั้งองค์ความรู้ด้านการบริหารองค์การสมัยใหม่ 

โครงการฝึกอบรม 
หลักสูตร “วทิยาการการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง”(วบส.) รุ่นที่ 9 
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2.2  เพ่ือเสริมสร้างทักษะ และพัฒนาผู้บริหารให้มีภาวะผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ กว้างไกล  มีความคิด
สร้างสรรค ์และมีคุณธรรมจริยธรรมในการบริหารงานองค์การ 

2.3  เพ่ือให้ผู้บริหารระดับสูงและวิทยากรได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ใน
ด้านต่าง ๆ ร่วมกัน 

2.4 เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เสริมสร้างความสัมพันธ์และเครือข่ายเชิงสังคมอย่างต่อเนื่อง 
 

3. คณะกรรมการที่ปรึกษาหลักสูตร 
 

1. รองศาสตราจารย์ ดร.กัลยาณี ภาคอัต 
    อดีตกรรมการในคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
2. คุณจุมพล ริมสาคร 
    อดีตรองปลัดกระทรวงการคลัง  และ 
    ประธานชมรมศิษย์เก่าหลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต 
3. คุณชวลิต พิชาลัย 
    ประธานกรรมการในคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง และ 
    อดีตรองปลัดกระทรวงพลังงาน  
4. พลเรือเอก นวพล ดำรงพงศ์  
    อดีตรองผู้บัญชาการทหารสูงสุด 
5. คุณประพันธ์ เจริญประวัติ 
    ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI) 
6. คุณภัทรภร วรรณภิญโญ 

     นายกสมาคมศิษย์เก่าคณะบริหารธุรกิจ  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
7. พลอากาศเอก มานัต วงษ์วาทย์ 
    อดีตผู้บัญชาการทหารอากาศ  กองทัพอากาศ 

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

 9. คุณฤทธิ์ ธีระโกเมน 
     ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 
10. ดร.สมชัย ไทยสงวนวรกุล 
     อดีตกรรมการในคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
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11. คุณสมชัย เลิศสุทธิวงค์ 
     ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) 
12. คุณเสริมสกุล คล้ายแก้ว 
     อดีตผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
13. คุณฤทธิรงค์ บุญมีโชติ 
     ประธานกรรมการบริหารกลุ่มธุรกิจอาหารแช่แข็งและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง 
     บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 
14. Mr. Hun Saroeun 
     Under Secretary of State, Ministry of Foreign Affiairs and International Cooperation,  
     Cambodia 
 

4.  ผู้อำนวยการหลักสูตร 
 

รองศาสตราจารย์ ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์ 
 ผู้อำนวยการหลักสูตรวิทยาการการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง (วบส.) 
 คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณพิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 

5. องค์ประกอบของหลักสูตร 
 

หมวดที่ 1  Economic and Dynamic Globalization Perspective   จำนวน   24 ชัว่โมง   
  AMM 8101  เศรษฐกิจโลก เศรษฐกิจไทยเชิงพลวัต 
  AMM 8102  วิกฤติเศรษฐกิจโลก : สาเหตุ ผลกระทบ และบทเรียน 
  AMM 8103  ยุทธศาสตร์ใหม่เศรษฐกิจไทย 
  AMM 8104  ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวไทย 
  AMM 8105  Workforce for Future 
  AMM 8106  การส่งเสริมการลงทุนเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย 
  AMM 8107  Eastern Economic Corridor (EEC) 
  AMM 8108  สัมมนา : จีน : มังกรโลกตะวันออก 
 

หมวดที่ 2  Strategic Management Perspective  จำนวน  24  ชั่วโมง  
AMM 8201  การบริหารจัดการในศตวรรษท่ี 21 

  AMM 8202  Digital Transformation และกลยุทธ์สร้างองค์กรสู่นวัตกรรม 
  AMM 8203  นวัตกรรมการจัดการเชิงคุณภาพ (TQA) เพ่ือความเป็นเลิศ 
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  AMM 8204  การวางแผนเชิงกลยุทธ์เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง 
  AMM 8205  กลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงเพ่ือความยั่งยืนขององค์การ 
  AMM 8206  HR Strategy: Future Workforce in VUCA world 

  AMM 8207  นวัตกรรมสร้างชาติ 
  AMM 8208  สัมมนา : กลยุทธ์การบริหารองค์การของบริษัท SET 50 
 

หมวดที่ 3  Capital Market and Financial Management Perspective  จำนวน 24   ชั่วโมง  
  AMM 8301  การปรับธุรกิจสู่บริษัทมหาชนและการเสนอขาย IPO 
  AMM 8302  การระดมทุนในตลาดทุน 
  AMM 8303  กลยุทธ์การลงทุนในตราสารทุนและตราสารหนี้ 
  AMM 8304  Digital Marketing 
  AMM 8305  Financial Technology and Financial Market Digitalization 
  AMM 8306  Start Up และ Scale Up กับการส่งเสริม และการบ่มเพาะ 
  AMM 8307  Digital  Disruption 
  AMM 8308  สัมมนา :กลยุทธ์การลงทุนในประเทศ CLMV   
 

หมวดที่ 4  Leadership Perspective   จำนวน   18  ชั่วโมง 
  AMM 8401  ผู้นำในศตวรรษที่ 21 
  AMM 8402  Corporate Governance & Corporate Social Responsibility 
  AMM 8403  กลยุทธ์การวางแผนภาษีสำหรับนักบริหาร 
  AMM 8404  Strategic Thinking, Strategic Design and Execution 
  AMM 8405  ผู้นำกับการจัดการในภาวะวิกฤติ 
  AMM 8406  สัมมนา : CEO ที่ประสบความสำเร็จในตลาดหลักทรัพย์ 
 

หมวดที่ 5  Practical Development Perspective  จำนวน   36  ชั่วโมง 
  AMM 8501 สัมมนาเชิงปฏิบัติการ (พบอาจารย์ที่ปรึกษากลุ่ม) 18  ชั่วโมง 

  AMM 8502  ศึกษาดูงานองค์กร Best Practice      6  ชั่วโมง 
  AMM 8503  การนำเสนอโครงงานกลุ่ม       6       ชั่วโมง 
 
    หมวดที่ 6  ศึกษาดูงานต่างประเทศ (องค์กรที่เป็น Best Practice)    จำนวน       -    ชั่วโมง 
         กำหนดการเป็นไปตามสถานการณ์ที่เหมาะสม 
 



5 

6. วิทยากรในหลักสูตร 
 

อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และสถาบันการศึกษาอ่ืน  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.  ดร.ไพจิตร วิบูลย์ธนสาร 
     รองประธานและเลขาธิการหอการค้าไทยในจีน  
5.  ดร.วิฑูรย์ สิมะโชคดี 

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

      ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ด้านการลงทุนอุตสาหกรรมเป้าหมาย  
     สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) 
8.  ดร.รัฐ ธนาดิเรก 
     ผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนกลยุทธ์  

 9.  ดร.สุทธาภา อมรวิวัฒน์ 
      ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร SCB Abacus 

10. คุณประพันธ์ เจริญประวัติ 
 ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI) 

11. คุณฤทธิ์ ธีระโกเมน 
     ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 
12. คุณสมชัย เลิศสุทธิวงค์ 
      ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) 

 13.  ศ.พิเศษ วิบูลย์ ตั้งกิตติภาภรณ ์
      คณะผู้บริหารบริษัทที่ปรึกษากฎหมายฟาร์อีสต์ จำกัด 
                             ฯลฯ 
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 วิทยากรจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และสถาบันการศึกษาอ่ืน ๆ 
1. ศาสตราจารย์ ดร.ทิพวรรณ  หล่อสุวรรณรัตน์ 

อธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
2. รองศาสตราจารย์ ดร.ปกรณ์  ปรียากร 

อดีตคณบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร์  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
3. รองศาสตราจารย์  ดร.มนตรี  โสคติยานุรักษ์  

ผู้อำนวยการหลักสูตรวิทยาการการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง (วบส.) 
คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

4. รองศาสตราจารย์ ดร. วีระวัฒน์ ปันนิตามัย  
อาจารย์ประจำคณะรัฐประศาสนศาสตร์  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชยกฤต  อัศวธิตานนท์ 
คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

                                ฯลฯ 
 

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  เป็นผู้มีความมุ่งมั่นและตั้งใจที่จะเข้ารับการอบรมอย่างแท้จริง ต้องสามารถเข้าร่วม 

กิจกรรมและยอมรับเงื่อนไขของการศึกษาอบรมตลอดหลักสูตรทุกประการ 
7.2  คุณสมบัติเฉพาะ 
 ผู้มีสิทธิเข้ารับการศึกษาอบรมในหลักสูตรต้องมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 

7.2.1 ข้าราชการพลเรือนผู้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการขึ้นไป  
7.2.2  ผู้บริหารระดับสูงขององค์กรภาครัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือองค์กรมหาชน ดำรงตำแหน่ง 

ระดับ 9 ขึ้นไปหรือเทียบเท่า หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจที่ดำรงตำแหน่งระดับ 11 ขึ้นไปหรือเทียบเท่า 
7.2.3  สมาชิกรัฐสภา  ข้าราชการการเมือง  และข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง 
7.2.4  ข้าราชการศาลยุติธรรม  ตั้งแต่ตำแหน่งรองอธิบดีผู้พิพากษาศาลชั้นต้น (ชั้น 4) ขึ้นไป 

หรือเทียบเท่า ข้าราชการตุลาการศาลปกครองตั้งแต่ตำแหน่งรองอธิบดีศาลปกครองกลางหรือภูมิภาคขึ้นไป
หรือเทียบเท่า ข้าราชการอัยการซึ่งดำรงตำแหน่งตั้งแต่ระดับรองอธิบดีอัยการฝ่าย (ชั้น 6) ขึ้นไป หรือ
เทียบเท่า 
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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  กรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงของบริษัทจำกัด (มหาชน) ที่จดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
7.2.10  กรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงของบริษัทจำกัดที่เตรียมตัวเข้าจดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
7.2.11  บรรณาธิการหรือผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน และมปีระสบการณ์ในงานด้านสื่อมวลชน

มาแล้วไม่น้อยกว่า 10 ปี 
7.2.12  ศิษย์เก่าคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
7.2.13  ศิษย์เก่าคณะหรือหลักสูตรอ่ืน ๆ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
7.2.14  ผู้ได้รับการคัดเลือกและส่วนราชการต้นสังกัดเป็นผู้เสนอชื่อให้เข้ารับการอบรม 
7.2.15  บุคคลซึ่งคณะกรรมการหลักสูตรวิทยาการการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง 

พิจารณาให้เข้ารับการศึกษาอบรม  
**หมายเหตุ   ผู้สมัครทุกท่านต้องผ่านการพิจารณาคัดเลือกจากคณะกรรมการหลักสูตร  โดยผลการพิจารณา
ของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 
 

8. ระยะเวลาการอบรมและสถานที่อบรม 
 

ระยะเวลาการศึกษาอบรมระหว่างวันที่ 7 ธันวาคม 2565 – 3 พฤษภาคม 2566 กำหนดอบรม
สัปดาห์ละ 1 วัน ทุกวันพุธ ตั้งแต่เวลา 13.30 – 18.00 น. จำนวน 19 วัน ศึกษาดูงานในประเทศ สัมมนาเชิง
ปฏิบัติการและกิจกรรม CSR จำนวน 2 วัน รวมจำนวน 126  ชั่วโมง ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
หรือโรงแรมในกรุงเทพมหานคร 
 

9.  จำนวนผู้เข้ารับการอบรม 
 

จำนวนผู้เข้ารับการศึกษาอบรมรุ่นละ 120  คน 
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10. ประกาศนียบัตรที่ได้รับ 
 

ผู้เข้ารับการอบรมจะต้องเข้าฟังการบรรยายไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของหลักสูตรทั้งหมด จึงจะได้รับ
ประกาศนียบัตรหลักสูตร “วิทยาการการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง  (วบส.)” จากสถาบัน             
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 

11. ค่าธรรมเนียมการอบรม 

 
ค่าธรรมเนียมคนละ  98,000 บาท (เก้าหม่ืนแปดพันบาทถ้วน)  ประกอบด้วย ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่า

เขียนเอกสารประกอบการบรรยาย ค่าผลิตเอกสารประกอบการบรรยาย  ค่าศึกษาดูงาน (ไม่รวมค่าเดินทาง ศึกษาดู
งานต่างประเทศ)  ค่าเดินทางดูงานในประเทศ  ค่าที่พัก  ค่าบริหารหลักสูตร  ค่าประเมินผลหลักสูตร ค่าวัสดุ
อุปกรณ์  ค่ากระเป๋า ค่าอาหารเย็น  อาหารว่าง และค่าธรรมเนียมสถาบัน ข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ
สามารถเบิกค่าธรรมเนียมการอบรมได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง   
 การชำระค่าธรรมเนียมสามารถชำระเป็นเงินสดโดยตรง ณ สำนักงานของโครงการหลักสูตรวิทยาการ
การจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง (วบส.)  คณะรัฐประศาสนศาสตร์ อาคารนวมินทราธิราช  ชั้น 10 หรือเช็ค
สั่งจ่ายในนาม “หลักสูตรวิทยาการการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง (วบส.)” หรือโอนเงินผ่าน ธนาคาร
กรุงเทพ สาขาย่อยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ บัญชีประเภทออมทรัพย์ ชื่อบัญชี  “หลักสูตร
วิทยาการการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง (วบส.)" เลขที่บัญชี  944-028-0494 
 

12. การสมัคร 
 

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

13. หลักฐานในการสมัคร 
 

13.1  สำเนาวุฒิการศึกษาสูงสุด  จำนวน  1  ชุด 
 13.2  สำเนาบัตรประชาชน   จำนวน  1  ชุด 
 13.3  ประวัติส่วนตัว (ถ้ามีเพ่ิม)  จำนวน  1  ชุด 
 13.4  หนังสือรับรอง   อย่างน้อย 1 ฉบับ  

▪ แบบฟอร์มที่ 1.1   หนังสือรับรองจากหน่วยงาน (กรณีผู้สมัครปฏิบัติงานอยู่ในองค์กรภาครัฐ   

http://gspa.nida.ac.th/th/amm
mailto:amm.gspa.nida@gmail.com
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รุ่นที่ 9  เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้  - 11 พฤศจิกายน 2565 
เร่ิมเรียนวันที่ 7 ธันวาคม 2565– 3 พฤษภาคม 2566 (เฉพาะวันพุธ 13.00-18.00 น.) 

 

รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรมหาชน) 

▪ แบบฟอร์มที่ 1.2  หนังสือรับรองผู้สมัคร (กรณีผู้สมัครเป็นเจ้าของกิจการ หรือผู้บริหารสูงสุดใน
องค์กร 

 

14. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 

ผู้บริหารมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเศรษฐกิจ การเงิน  ตลาดทุน นโยบายและยุทธศาสตร์ที่สำคัญ
ของประเทศ การบริหารองค์การสมัยใหม่ รวมทั้งเกิดแนวคิดและมุมมองใหม่ๆ ที่สามารถนำไปพัฒนาและต่อ
ยอดในการบริหารองค์การเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต รวมทั้งได้สร้างเครือข่ายทางสังคมที่จะนำไปสู่
ความร่วมมือกันทั้งภาครัฐและเอกชนต่อไป 
 

15. ผู้สนใจตดิต่อสอบถามได้ที ่
 

  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 (คุณสุพิศตาและคุณลลิตวดี) 

Website: https://ammnida.com, http://gspa.nida.ac.th/th/amm    
E-mail: amm.gspa.nida@gmail.com 

 

16.  กำหนดการรับสมัคร 
เปิดรับสมัคร        ต้ังแต่บัดนี้ – 11 พฤศจิกายน 2565 
ประกาศผลการคัดเลือก    14 พฤศจิกายน 2565 
ลงทะเบียนชำระค่าธรรมเนียม  15 – 24 พฤศจิกายน 2565 
ปฐมนิเทศ      30 พฤศจิกายน 2565 
ช่วงอบรม      7 ธันวาคม 2565 – 3 พฤษภาคม 2566 
 

https://ammnida.com/
http://gspa.nida.ac.th/th/amm

