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สมัครในนาม

เปลี่ยน “ความท้าทาย”
ให้เป�น..โอกาส..
เพื่อเป�นผู้นําในทุกสถานการณ์

องค์กร

ส่วนตัว

ชือ่ สกุล ผูเขาอบรม (คนที่ 1) …………………………………………………………….…………………………………………........….
ตำแหนง …………………………………………………….........................................................................................................................
โทร.............................................................................................อีเมล ………………………………….............………………………..….
ชื่อ สกุล ผูเขาอบรม (คนที่่ 2) ……………………………………………………………………………………………..……….……..….
ตำแหนง …………………………………………………….........................................................................................................................
โทร.............................................................................................อีเมล ………………………………….............………………………..….
ชื่อบริษัท / องคกร………………………………………………………………………………………………………………………....……

ค่าธรรมเนียม : 40,000 บาทต่อท่าน

ทีอ่ ยู่ ………………………………………………………………………………………………………………………………………….……....

สมัครด่วน รับจํานวนจํากัด

หมายเหตุ ค่าอบรมสามารถนําไปลดหย่อนภาษีได้ 200%

หลักสูตร

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

หลักสูตรเร่งรัดด้านการบริหารธุรกิจ

Fast Mini MBA for New Manager in the Age of VUCA
Certificate Program #3

สําหรับผู ้ท่ตี ้องการก้าวสู่การเป�น Key Person ในองค์กร
ด้วยเนื�อหาที่ครอบคลุมการบริหารธุรกิจในทุก ๆ ด้าน
เพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับความผันผวนในยุ ค VUCA World

โครงสร้างหลักสูตร 20 หัวข้อ 60 ชั่ วโมง

New for VUCA

1. การบริหารธุรกิจในยุ ค VUCA WORLD
(Business Administration in the VUCA WORLD)
2. เศรษฐศาสตร์การจัดการ (Managerial Economics)
3. การจัดการเชิ งกลยุ ทธ์ในยุ คความไม่แน่นอน
(Strategic Management in the Age of Uncertainty)
4. กฎหมายธุรกิจเบื�องต้น (Principle Business Law)
5. บทบาทผู ้จัดการยุ คใหม่ (The New Manager’s Role)
6. การบริหารทีมและภาวะผู ้นํา (Team Management and Leadership)
7. เทคนิคการตัดสินใจทางธุรกิจ
(Decision Making Techniques in Business)
8. การบริหารทรัพยากรมนุษย์เชิ งกลยุ ทธ์
(Strategic Human Resource Management)
9. การสื่อสารทางธุรกิจและการเจรจาต่อรอง
(Business Communication and Negotiation)
10.การนําเสนอทางธุรกิจที่มีประสิทธิผล
(Effective Business Presentations)
11. สารสนเทศและเทคโนโลยีเพื่อธุรกิจ
(Information & Technology for Business)
12. นวัตกรรมและการคิดเชิ งออกแบบ
(Design Thinking and Innovation)
13. Agile Management
14. การบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management)
15. การวิเคราะห์โครงการและบริหารโครงการ (Project Management)
16. การบริหารการดําเนินการ
(Operation Management and Supply Chain Management)
17. การบัญชี เพื่อการจัดการ (Managerial Accounting)
18. การเงินเพื่อการจัดการ (Managerial Finance)
19. การตลาดเชิ งกลยุ ทธ์ (Marketing Strategy)
20. กลยุ ทธ์การตลาดดิจิทัล (Digital Marketing Strategy)

หลักสูตรเร่งรัดออกแบบเพื่อพัฒนาทักษะสําหรับผู ้บริหาร
มือใหม่ยุค VUCA World โดยเฉพาะ

20 Courses 20 Instructors
20 วิชา โดย 20 ผู ้เชี่ ยวชาญและนักธุรกิจตัวจริงที่เข้าใจ
การบริหารอย่างแท้จริง

Certificate Program
รับวุ ฒิบัตร Fast Mini MBA จาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เลขประจำตัวผููเสียภาษี ……………………………………

สำนักงานใหญ

สาขา ……………...........................…..

ชือ่ สกุล ผูประสานงาน ……………………………………………… ตำแหนง …………………………………………………..……...
ตำแหนง …………………………………………………….........................................................................................................................
โทร.............................................................................................อีเมล ………………………………….............………………………..….

วิธีการสมัครและชํ าระเงิน
1. ช่ องทางการสมัคร
สมัครผาน Online Application Form ทางหนาเว็บไซต www.amec-ku.org
สงใบสมัครทางอีเมล fastminimba@amec-ku.org

คุณสมบัติผู้สมัคร
จบปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
หรือ เป�นผู ้บริหารระดับต้นหรือเทียบเท่า
หรือ กําลังกําลังได้รับการเลื่อนขัน� เป�นผู ้บริหารระดับต้น
หรือ เป�นผู ้ประกอบอาชี พอิสระ
หรือ เป�นผู ้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางหรือขนาดย่อม

ระยะเวลาอบรมและสถานที่
เฉพาะวันเสาร์ เริ่มวันที่ 3 ก.ย. – 19 พ.ย. 2565
เวลา 9.00 – 16.00 น. รวม 60 ชั่ วโมง
ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

เกณฑ์การมอบวุ ฒิบัตร
ผู ้ท่ไี ด้รับวุ ฒิบัตรจะต้องเข้าอบรมไม่น้อย 80%
ของระยะเวลาการอบรมทัง� หมด

2. ช่ องทางการชํ าระค่าธรรมเนียมอบรม
โอนเงินเขาบัญชีธนาคารกสิกรไทย
ชื่อ่ บัญชี ศูนยเชี่ยวชาญตลาดภูมิภาคเอเชีย โดยนายไพฑูรย เจตธำรงชัย
เลขทีบ่ ัญชี 694-2-07127-0

ส่งหลักฐานการชํ าระเงินตามช่ องทาง ดังนี�

E-mail : fastminimba@amec-ku.org
Facebook : Fast Mini MBA
Line : @fastminimba

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ศูนย์เชี่ ยวชาญตลาดภูมิภาคเอเชี ย (ASIA MARKET EXPERTISE CENTER : AMEC)
www.amec-ku.org
E-mail : fastminimba@amec-ku.org
โทร. 090-276-9104

Facebook : Fast Mini Mba
Line : fastminimba

วิทยากร

ดร.ไพฑูรย์ เจตธํารงชั ย

ผู ้อํานวยการศูนย์เชี่ ยวชาญตลาดภูมิภาคเอเชี ย (AMEC)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ดร.รัฐ ธนาดิเรก

ผู ้เชี่ ยวชาญด้านการบริหารเชิ งกลยุ ทธ์
อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยต่าง ๆ

ดร.ศรัญญา เสนสุภา
COO & Co-Founder
บริษัท ดูเรียน คอร์ปอเรชั น จํากัด

คุณโชนรังสี เฉลิมชั ยกิจ

ประธานกิตติมศักดิ์สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย
กรรมการผู ้จัดการ บริษัท บุ ๊ค ไทม์ จํากัด

คุณนริศรา เชี่ ยวพัฒนาเจริญ
Managing Director
Growth Trading and Solution Co.,Ltd.

ดร.อุ ดมธิปก ไพรเกษตร

Chief Executive Officer
บริษัท ดิจิทัล บิสิเนส คอนซั ลท์ จํากัด

ผศ.ดร.ธีทัต ชวิศจินดา

ผู ้อํานวยการศูนย์กฎหมายเพื่อการพัฒนา และอาจารย์
คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

คุณพรทิพย์ กองชุน
Chief

Operating Officer & Co-Founder
บริษัท จิตตะ ดอท คอม จํากัด

ดร.ธานินทร์ สุวงศ์วาร

Advisor - Learning & Development
PwC Thailand

คุณไชยวัฒน์ เหลืองจริยากุล

ที่ปรึกษาอาวุ โส ฝ่ ายฝึ กอบรมพัฒนาหลักสูตรการบริหารจัดการ
บริษัท พี แอนด์ พี คอนซั ลแทนท์ จํากัด

คุณทินกร เหล่าเราวิโรจน์
Chief Executive Office บริษัท นายเน็ต จํากัด
อดีตนายกสมาคมอุ ตสาหกรรมซอฟท์แวร์ไทย

คุณกฤษฎา เฉลิมสุข

ดร.เกียรติอนันต์ ล้วนแก้ว

ผู ้เชี่ ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์ และอาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผศ.ดร.สุรางค์ เห็นสว่าง

Chief Executive Officer, CareerVio
กรรมการสมาคมอุ ตสาหกรรมซอฟท์แวร์ไทย

อาจารย์ประจําภาควิชาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ดร.อมรศักดิ์ กิจธนานันท์

วศ.สิริพงศ์ จึงถาวรรณ

วิทยากร ที่ปรึกษา และผู ้เชี่ ยวชาญด้านการ
วางแผนกลยุ ทธ์และบริหารโครงการ

คุณมานพ สีเหลือง

ผู ้ก่อตัง� Leanxacademy.com
ผู ้ร่วมก่อตัง� บริษัท ทําน้อยได้มาก จํากัด

คุณสมเกียรติ สมบุ ญเรืองศรี

ผู ้บริหาร บริษัท เยลโล่ แอคเคาน์ติ�ง จํากัด

อดีตผู ้บริหารงานพัฒนาทรัพยากรบุ คลากรช่ องทางขายและบริการ
ธนาคารกสิกรไทย

คุณพชรพร พิจารณากุล

คุณศิริพัฒน์ กลํ่ากลิ่น

Marketing Director, YLG Group

CEO & Co-Founder
Nerve Digital Agency Co.,Ltd

