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                                                      โครงการอบรมหลักสูตร 
ADVANCED MANAGEMENT PROGRAM : ALIGNING STRATEGY WITH INNOVATION 

ค่าธรรมเนียมการอบรม คนละ 57,900 บาท 
พิเศษ สมัครภายใน วันที ่15 มีนาคม 2561 เหลือเพียง 55,900 บาท เท่านั้น 

 หลักสูตร ADVANCED MANAGEMENT PROGRAM เป็นหลักสูตรที่เหมาะกับเจ้าของกิจการ และผู้บริหาร
ระดับสูงที่ต้องการพัฒนาความรู้ ความสามารถเพ่ือก้าวขึ้นเป็นผู้น าในธุรกิจ  
 ในปัจจุบัน โลกมีการเปลี่ยนแปลงเพ่ือเข้าสู่ในยุค THAILAND 4.0 มีการแข่งขันทางธุรกิจค่อนข้างสูง 

ธุรกิจที่จะอยู่รอดได้ต้องการการปรับตัวให้เข้ากับยุคสมัย  และมีการเรียนรู้ พัฒนา ปรับปรุงการท างานอยู่
ตลอดเวลา หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรส าหรับผู้ที่มีพ้ืนฐานความรู้ทางด้านบริหารธุรกิจเป็นอย่างดี และต้องการ
พัฒนาแนวคิดและโลกทัศน์สมัยใหม่ เพ่ือน าไปใช้ในการปรับตัวเข้าสู่ยุคการแข่งขันไร้พรมแดน รวมทั้งการ
ก าหนดกลยุทธ์ธุรกิจให้กับองค์กรโดยใช้นวัตกรรม  พร้อมทั้งผู้ เข้าอบรมจะได้ไปดูงานธุรกิจที่ประสบ
ความส าเร็จทางด้าน IT และ INNOVATION ในประเทศสิงคโปร์และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนักธุรกิจทั้ง
ไทยและต่างประเทศ  
 
วัตถุประสงค ์  
เพ่ือเผยแพร่ความรู้ ความเชี่ยวชาญ ด้านการคิด การบริหาร การจัดการ เพ่ือเสริมความรู้ และความเข้าใจใน
การเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันให้แก่ผู้เข้ารับการอบรม 

รายละเอียดหลักสูตร/ตารางอบรม (ระยะเวลาการอบรม 12 ชม.) 

วัน/เดือน/ปี เวลา หัวข้ออบรม 

19 พ.ค. 2561 9.00-12.00 Driving Innovation for Competitive Advantage 
 

13.00-16.00 Driving Business Growth Through E-Commerce  
   

20 พ.ค. 2561 9.00-12.00 Strategic Competitiveness 
  

13.00-16.00 Convergence of Disruptive Innovations 
 

21-23 พ.ค. 2561 ดูงานประเทศสิงคโปร์ 3 วัน 2 คืน 
 
วิทยากรของหลักสูตร  
วิทยากรของหลักสูตร เป็นคณาจารย์ของคณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 
กลุ่มเป้าหมาย 
โครงการนี้เหมาะกับเจ้าของกิจการ ผู้จัดการธุรกิจ ผู้บริหารระดับกลาง-สูง และผู้สนใจทั่วไป ที่ต้องการพัฒนา
ความรู้ทางด้านกลยุทธและนวัตกรรมเพ่ือน ามาใช้ในธุรกิจ 
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การรับรองการฝึกอบรม 

 ผู้เข้าอบรมจะได้รับประกาศนียบัตรรับรองจาก สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เมื่อมีเวลาเข้ารับ
การอบรมไม่น้อยกว่า 80% ของระยะเวลาการอบรมทั้งหมด 

การสมัครและการช าระเงิน 

  กรอกเอกสารใบสมัคร และช าระค่าธรรมเนียมโดยการ โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคาร
กรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) สาขาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในนาม “สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
ส านักฝึกอบรม” เลขที่ 944-0-00857-2 พร้อมแฟกซ์หลักฐานการโอนเงิน มาที่ 02-377-1232 หรือส่งเมล์มา
ที่ chanida.c@nida.ac.th 

สถานที่อบรม  

ห้องอบรมอาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 

ศูนย์เพ่ิมศักยภาพในการแข่งขัน คณะบริหารธุรกิจ 02-7273973, 098-346-3513 

Line nidacec อีเมล์  chanida.c@nida.ac.th 

  

mailto:chanida.c@nida.ac.th
mailto:chanida.c@nida.ac.th
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ก าหนดการดูงานประเทศสิงคโปร์ 
 

วันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม 2561  กรุงเทพฯ -สิงคโปร์ -ดูงาน  
05.00 น.  คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประต ู2 โซน D เคาน์เตอร์สายการบินไทย 
08.00 น.  เหินฟ้าสู่ประเทศสิงคโปร์ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 475  
11.15 น.  ถึงสนามบินชางกี ประเทศสิงคโปร์ (เวลาเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง; +1) หลังผ่านพิธี
ตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว  
เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
13.00 น. น าท่านเดินทางสู่จุดหมาย เพ่ือศึกษาดูงานตามวัตถุประสงค์  
ค่ า  บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร  
น าท่านเข้าสู่ที่พัก Furama City Centre / Riverview Hotel Singaore หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว  
 
วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม 2561  ดูงาน  
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
8.00 น.  น าท่านเดินทางสู่จุดหมาย เพ่ือศึกษาดูงานตามวัตถุประสงค์   
เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
13.00 น. ศึกษาดูงานตามวัตถุประสงค์  
ค่ า  บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร  
น าท่านเข้าสู่ที่พัก Furama City Centre / Riverview Hotel Singaore หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว  
 
วันพุธที่ 23 พฤษภาคม 2561  ดูงาน - กรุงเทพฯ  
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
8.00 น.  น าท่านเดินทางสู่จุดหมาย เพ่ือศึกษาดูงานตามวัตถุประสงค์   
เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
13.00  น าชมสวนพฤกษศาสตร์ริมอ่าวมารินา การ์เดนส์ บาย เดอะเบย์ สัมผัสประสบการณ์น่า
ประทับใจในพ้ืนที่สีเขียวที่ผสานเทคโนโลยีล้าสมัยกับการจัดแสดงพรรณไม้ได้อย่างงดงามที่สวนเบย์เซาธ์ ต่ืน
ตากับซูเปอร์ทรีส์ หรือโครงสร้างแบบต้นไม้ขนาดเทียบเท่าตึกสูง 9-16 ชั้น ที่ออกแบบให้เป็นสวนแนวตั้ง โดด
เด่นด้วยแสงสีพิเศษ เข้าชมโดมดอกไม้เมืองหนาว (Flower Dome)ที่ภายในติดแอร์เย็นฉ่า แสดงดอกไม้
สีสันสดใสจากเมืองหนาวประชันความงดงามให้ถ่ายภาพ และโดมป่าฝน (Cloud Forest)ซึ่งแสดงพันธุ์ไม้
เขียวชอุ่มในบรรยากาศภายใต้ม่านเมฆ และละอองน้าใสเย็นจากน้าตก  
  แล้วน าท่านไปช็อปปิ้งย่านถนนออร์ชาร์ดที่เต็มไปด้วยสีสันของสินค้าหรูหราหลากแบรนด์
จากทั่วโลกที่สลับกันมาลดราคาในห้างสรรพสินค้านับสิบๆ แห่ง อาทิ ION, Takashimaya, Tang Plaza, 
Paragon, 313@Somerset ได้เวลาอันสมควรเดินทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาติชางกี  
21.00 น. น ำท่ำนลดัฟ้ำกลบักรุงเทพฯ โดยสำยกำรบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 410  
22.20 น. เดินทำงถงึสนำมบินสวุรรณภมูิ โดยสขุสวสัดี 

หมายเหตุ โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
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ใบสมัครอบรม 

หลักสูตร AdvanceD Management Program : Aligning Strategy With Innovation 
   ช าระค่าลงทะเบียนปกติ คนละ 57,900 บาท  
   พิเศษ สมัครภายในวันที่ 15 มีนาคม 2561 ลดเหลือ 55,900 บาท 
ส่วนที่ 1 ประวัติส่วนตัว (Personal Data) 
 
 
ชื่อ-นามสกุล ภาษาไทย (นาย/นาง/นางสาว)          
ชื่อ-นามสกุล ภาษาอังกฤษ (Mr./Mrs./Ms.)          
เลขที่บัตรประจ าตัวประชาชน  
วัน/เดือน/ปี เกิด      อายุ     ปี สัญชาติ    
ที่อยู่ปัจจุบัน (บ้าน)             
ที่อยู่ปัจจุบัน (ที่ท างาน)              
โทรศัพท์ (บ้าน)    โทรศัพท์ (ที่ท างาน)     โทรศัพท์ (มือถือ)     
สถานที่ที่จะให้ติดต่อ  ที่บ้าน      ที่ท างาน  E-mail address         
 
 
ส่วนที่ 2 ประวัติการศึกษา (Edudation Background) 
โปรดระบุสถานที่ศึกษา เรียบจากมัธยมศึกษาตอนปลาย จนถึงระดับมหาวิทยาลัย 

สถานที่ศึกษา วุฒิการศึกษา สาขาวิชา ปีที่ส าเร็จการศึกษา เกรดเฉลี่ย 
     
     
ระบุประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(Professional Certifications) ที่
ได้รับ 

    

 
ส่วนที่ 3 ประวัติการท างาน (Work Experience) 
โปรดระบุสถานที่ท างานเรียงจากปัจจุบัน ไปอดีต 

บริษัท/หน่วยงาน ประเภทของ
กิจการ 

จ านวน
พนักงาน 

ระยะเวลาท างาน ต าแหน่งงาน 
เริ่มต้น สิ้นสุด เริ่มต้น สิ้นสุด 
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ส่วนที่ 4 รายละเอียดงานปัจจุบัน (Detailed Present Employment Data) 
 
 
ชื่อบริษัท/องค์กร ที่ท างานปัจจุบัน           
สถานที่ตั้ง               
โทรศัพท์    โทรสาร    Web Site         
 
ข้อมูลบนใบเสร็จรับเงิน 
 
 
ออกใบเสร็จในนาม             
เลขที่    หมู่ที่    ซอย     หมู่บ้าน/อาคาร      
ถนน     ต าบล/แขวง    อ าเภอ/เขต       
จังหวัด        รหัสไปรษณีย์        
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร            
ค ารับรองของผู้สมัคร 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลที่กรอกในใบสมัครนี้เป็นความจริงทุกประการ และข้าพเจ้ายินยอมกระท าตามกฎ
และระเบียบของโครงการนี้ 
     (ลายมือชื่อ)       ผู้สมัคร 
     (ตัวบรรจง)        ผู้สมัคร 
     วัน/เดือน/ปี       

การช าระเงิน 
 

กรุณากรอกข้อความในใบสมัครให้ชัดเจน และช าระเงินคา่ลงทะเบียน โดยโอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารกรุงเทพ สาขา
นิด้า ในนาม “สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ส านักฝึกอบรม” เลขที่ 944-0-00857-2 พร้อม แฟกซ์หลักฐาน
การโอนเงิน (ใบ Pay in) พร้อมใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วนแล้วมาที่ 0-2377-1232 หรือ SCAN ส่งมาที่ 
chanida.c@nida.ac.th หลังจากด าเนินการแล้ว กรุณาโทรแจ้งยืนยันอีกครั้งที่หมายเลข 02-7273973 
กรณีผู้สมัครที่ช าระเงินเข้ามาแล้วต้องการยกเลิกการอบรม 
ศูนย์เพ่ิมศักยภาพในการแข่งขัน คณะบริหารธุรกิจ นิด้า ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินที่ช าระเข้ามาก่อนวันอบรมทุก
กรณีของทุกหลักสูตร 
กรณีหลักสูตรไม่สามารถเปิดการอบรมได้ตามก าหนดการ 
หากมีหลักสูตรใดไม่สามารถเปิดการอบรมได้ตามก าหนดการ ศูนย์เพ่ิมศักยภาพในการแข่งขัน คณะบริหารธุรกิจ 
นิด้า จะคืนเงินให้เต็มจ านวนที่ช าระเข้ามาแล้ว ภายหลังจากเจ้าหน้าที่โครงการฯ ได้ด าเนินการตรวจสอบและทราบ
ว่าหลักสูตรใดไม่สามารถเปิดการอบรมได้ (จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 1 สัปดาห์ก่อนการอบรม) โดยทางโครงการจะ
เร่งด าเนินการโทรศัพท์ติดต่อไปยังผู้สมัครเพ่ือแจ้งให้ผู้อบรมทราบและติดต่อขอรับเงินคืน ต่อไป 

 
**สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ 02-7273973 หรือ ID Line : nidacec** 

mailto:chanida.c@nida.ac.th

