หลักสูตร “สุดยอดผู้ประกอบการยุคใหม่ เพื่อสังคม”
สําหรับผู้บริหาร (SEP-S) รุ่ นที่ 3
อบรมระหว่ างวันที่ 2 กันยายน ถึง วันที่ 8 ธันวาคม 2558
หลักการและเหตุผล
ในยุคที่สภาวะทางเศรษฐกิจมีความสลับซับซ้ อนมากขึน้ การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและ
สิ่งแวดล้ อมในแต่ละมิติเป็ นไปอย่างรวดเร็ว ขณะนี ้ทัว่ โลกกาลังเผชิญปั ญหาต่างๆรุมเร้ ามากมาย เช่น ปั ญหาการชาระหนี ้
ของประเทศกรี ซ ปั ญหาตลาดหุ้นจีนผันผวนหนัก และ ในปลายปี 2558 ที่กาลังจะถึงนี ้ประเทศไทยจะก้ าวเข้ าเป็ นส่วนหนึ่ง
ของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน แม้ ว่าโอกาสของผู้ประกอบการไทยในการดาเนินธุรกิจมีมากขึน้ แต่ก็มาพร้ อมกับการ
แข่งขันที่รุนแรงขึ ้นทังภายในประเทศและต่
้
างประเทศด้ วยเช่นกัน การเตรี ยมตัวของผู้ประกอบการให้ มีความรู้ความเข้ าใจ
ในแนวคิดและทิศทางใหม่ของการประกอบการเป็ นสิ่งที่สาคัญและมีความจาเป็ นอย่างยิ่ง เพื่อที่จะได้ ทบทวนถึงแผนงาน
รองรับต่างๆรวมทังการเร่
้
งปรับตัว เพื่อที่จะได้ พฒ
ั นาตนเองและองค์กรให้ ก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลงครัง้ นี ้ และในอนาคต
สถาบั น นั ก ลงทุ น รุ่ นใหม่ Institute of Intelligent Invertors (III) “สถาบัน ทางวิ ช าการ ที่ ท าหน้ า ที่ อ งค์ ก ร
ทางด้ านสังคม สร้ างสังคมอุดมปั ญญา” เป็ นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise) ภายใต้ การดาเนินงาน ของบริ ษัท เจ
เอ็ม ที พับลิชชิ่ง จากัด ได้ รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ อีกทังนั
้ กวิชาการ นักบริ หาร วิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิในด้ าน
ต่างๆมากมาย เมื่อปี 2557 สถาบันได้ นา “หลักสูตรสุดยอดผู้นา” (NIPs-PLUS) ซึง่ จัดอบรมมาแล้ ว 3 รุ่นตังแต่
้ ปี 2550 นา
หลักสูตรดังกล่าวมาคิดปรับปรุ งต่อยอดและพัฒนาหลักสูตรใหม่ล่าสุดขึ ้นสาหรับคนที่เรี ยนจบปริ ญญาตรี แล้ ว และเป็ น
ผู้บริ หารหรื อเป็ นเจ้ าของธุรกิจหรื อทายาทเจ้ าของกิจการ อายุไม่เกิน 45 ปี (เว้ นแต่บคุ คลที่เหมาะสมและจะสนับสนุนรุ่ น)
โดยใช้ ชื่อหลักสูตร “สุดยอดผู้ประกอบการยุคใหม่ เพื่อสังคม” สาหรับผู้บริ หาร หรื อ Super Entrepreneur Program
for Society (SEP-S) เพื่อมุ่งนาเสนอแนวทางในการบริ หารจัดการให้ ประสบความสาเร็ จ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และ
สร้ างเครื อข่ายแก่สดุ ยอดผู้ประกอบการยุคใหม่ ที่คานึงถึงประโยชน์ของสังคมรวมด้ วย โดยใช้ คาขวัญว่า “แลกเปลี่ยน
เรี ยนรู้ เพิ่มเติมความคิด สร้ างเครื อข่ ายร่ วมกัน สร้ างสรรค์ สังคม”
สถาบันนั กลงทุ นรุ่ นใหม่ ได้ ดาเนินการจัดอบรม SEP-S รุ่ นที่ 1 ในปี 2557 และ เปิ ดรับ SEP-S รุ่ นที่ 2 ในปี
2558 ขณะนี ้อยู่ในระหว่างการอบรม รุ่ นที่ 2 ซึ่งหลักสูตรดังกล่าวได้ รับกระแสตอบรับเป็ นอย่างดี เพื่อให้ เป็ นการสามารถ
รองรับความต้ องการของผู้สมัครในการเข้ าร่ วมอบรมหลักสูตร SEP-S กับทาง สถาบันนักลงทุนรุ่ นใหม่ ดังนันสถาบั
้
น
นักลงทุนรุ่ นใหม่ จึงได้ ดาเนินการเปิ ดรับสมัคร SEP-S รุ่นที่ 3 ขึ ้น ตังแต่
้ บดั นี ้ถึงวันที่ 17 สิงหาคม 2558
วัตถุประสงค์ หลักสูตร “สุดยอดผู้ประกอบการยุคใหม่ เพื่อสังคม” สําหรั บผู้บริหาร
1. เพื่อให้ ผ้ เู ข้ าอบรมมีความรู้ ความเข้ าใจ แนวคิดในการบริหารจัดการให้ ประสบความสาเร็จ
2. เพื่อเสริมสร้ างศักยภาพผู้เข้ าอบรม ในการประกอบการและในการแข่งขัน
3. เพื่อสร้ างเครื อข่ายระหว่างผู้เข้ าอบรม อันจะนาไปสูก่ ารช่วยเหลือสังคมในรูปแบบต่างๆ
4.เพื่อให้ ผ้ เู ข้ าอบรมมีโอกาสในการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างผู้เข้ าอบรมและวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิในด้ านต่างๆ

กิจกรรมต่ างๆในหลักสูตร
ระยะเวลาการอบรม ใช้ เวลา 15 สัปดาห์ ระหว่างวันที่ 2 กันยายน - 8 ธันวาคม 2558 โดยจะเรี ยนสัปดาห์ละ 1
วัน ในทุกวันพุธ เวลา 18.00 - 22.00 น.รวมทัง้ สิน้ 18 ครั ง้ (รวมกิจกรรมดูงานต่างจังหวัด 2 ครั ง้ และกิจกรรมดูงาน
ต่างประเทศ 1 ครัง้ รวมระยะเวลาการอบรมทังหลั
้ กสูตรประมาณจานวน 60 ชัว่ โมง ไม่รวมกิจกรรมอื่นๆ)
ในระหว่างการอบรมนอกจากการบรรยายโดยวิทยากรต่างๆ สถาบันจัดให้ มีการประกอบกิจกรรมต่างๆ ซึง่ รวมอยู่
ในโครงสร้ างของหลักสูตรและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ประกอบไปด้ วย
1. การบรรยาย ภาคทฤษฎีและการวิเคราะห์ การแลกเปลี่ยนพูดคุยความคิดเห็น ประสบการณ์ มุม มองต่างๆ
ร่ วมกัน โดยคณาจารย์ วิทยากรที่มีความรู้ นักวิชาการและผู้ทรงคุณวุฒิจากสาขาวิชาต่างๆ นักบริ หาร
ระดับสูงที่มีประสบการณ์ความรู้ความสามารถในแต่ละด้ าน
2. การศึกษาดูงานและกิจกรรมต่ างจังหวัด เพื่อสร้ างสัมพันธภาพระหว่างผู้เข้ าอบรม และศึกษาดูงาน
กิจกรรมที่น่าใจ
3. การศึกษาดูงานต่ างประเทศ สถาบันฯ จัดงานต่างประเทศในแถบเอเชียซึ่งขึ ้นอยู่กบั ความสมัครใจของผู้
เข้ าอบรม ค่าใช้ จ่ายการศึกษาดูงาน เงื่อนไขเป็ นไปตามที่ผ้ ใู ห้ บริ การการเดินทางกาหนดวัตถุประสงค์ของ
กิจกรรมเพื่อสร้ างความสัมพันธ์ของผู้ร่วมเดินทางทัศนศึกษาดูงาน
4. การจัดทํารายงานกลุ่มทางวิชาการ “กิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)” สถาบันฯ กาหนดให้ แต่ละ
กลุ่ม จัดทารายงานทางวิชาการของกลุ่ม เพื่อการศึกษา แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และการทางาน
เป็ นทีมระหว่างผู้เข้ าอบรม โดยแต่ละกลุ่มต้ องนาเสนอผลงานวิชาการในด้ าน “กิจการเพื่อสังคม (Social
Enterprise)”
5. กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ มีการจัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ในห้ วงเวลาระหว่ างการอบรมตามวันและเวลาที่
สถาบันกาหนด โดยการหมุนเวียนให้ แต่ละกลุม่ เป็ นผู้ประสานงานการจัดกิจกรรมกลุม่ สัมพันธ์
6. กิ จ กรรมหาทุ น เพื่ อ จัด กิ จกรรมกุศลสาธารณะแก่ สังคม (CSR) การดาเนิ นการดังกล่าว ผู้เข้ าอบรม
สามารถจัดหาทุนในรูปแบบต่างๆตามที่แต่ละกลุม่ จะนาดาเนินการ รวม 3 กลุม่ 3 ครัง้ ในสถานที่แตกต่าง
กันไป และคณะกรรมการรุ่นสามารถตกลงกาหนดการจัดงาน CSR ของทังรุ้ ่นร่วมกันได้ อีก
7. กิจกรรมเกมส์ จับคู่ บัดดี ้ เป็ นกิจกรรมเพื่อสร้ างสัมพันธภาพแก่คนในรุ่ นแยกชายหญิง คละกลุ่มโดยให้ มี
การดูแล สร้ างความสัมพันธ์โดยไม่ให้ บดั ดี ้รู้และมาเฉลยบัดดี ้ในวันสุดท้ ายของการอบรม
8. กิจกรรมพิธีเปิ ด และ กิจกรรมพิธีปิดหลักสูตร เพื่อให้ รุ่นพี่รุ่นน้ องได้ ร้ ูจกั กันในวันแรกของการอบรมและ
ร่วมแสดงความยินดีในวันที่จบการอบรม
9. กิจกรรมระหว่ างรุ่ นพี่ร่ ุ นน้ อง SEP-S เป็ นกิจกรรมที่จดั ขึ ้นเพื่อให้ เกิดความสัมพันธ์ ระหว่างรุ่ น อาจเป็ น
กิจกรรมทางวิชาการ การสัมมนา กิจกรรมกีฬา กิจกรรมสันทนาการต่างๆ กิจกรรมช่วยเหลือสังคม หรื อ
กิจกรรมกุศลสาธารณะ เป็ นต้ น

โดยเนื อ้ หาของหลัก สูต ร จะประกอบด้ ว ยเนื อ้ หาสาระ การบรรยายการวิ เ คราะห์ การแลกเ ปลี่ ย น
ประสบการณ์ในด้ านเศรษฐกิจ – ตลาดเงินตลาดทุน- การบริ หารงานบุคคล-การบริ หารจัดการองค์กร-การบัญชี
การเงิน-การตลาด-กิจการเพื่อสังคมเป็ นต้ น
(ดูตวั อย่างตารางอบรม รุ่นที่ 1 และ 2 ได้ ที่ www.makemoneyclub.com)
วัน เวลา และสถานที่จัดอบรม
รุ่นที่ 3 ภาคบรรยาย วันที่ 2 กันยายน ถึง วันที่ 8 ธันวาคม 2558
ณ สมาคมธรรมศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
99 ซอยงามดูพลี ถนนพระราม 4 แขวงทุง่ มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
การศึกษาดูงาน
ภายในประเทศ ครั ง้ ที่ 1 วันที่ 26 - 27 กันยายน 2558
- ดูงานการบริหารจัดการเมืองพัทยา
- กิจกรรมการกุศล มูลนิธิหลวงพ่อเรย์
- กิจกรรมกลุม่ สัมพันธ์
ภายในประเทศ ครั ง้ ที่ 2 วันที่ 28 – 29 พฤศจิกายน 2558 (อยูใ่ นระหว่างการประสานงาน)
ต่ างประเทศวันที่ 29 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน 2558
ศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปนุ่ หรื อ ประเทศในแถบโซนเอเชีย
เงื่อนไขการผ่ านการอบรมเพื่อการรั บประกาศนียบัตรของหลักสูตรฯ
1. ผู้เข้ าอบรมจะต้ องเข้ าอบรมไม่ต่ากว่า 10 ครัง้ หลักสูตร จึงจะได้ รับประกาศนียบัตรของหลักสูตร
2. เข้ าร่ วมกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ อย่างสม่าเสมอ และหรื อร่ วมเดินทางไปร่ วมกิจกรรมรับเพื่อนใหม่ในต่างจังหวัด ซึ่ง
ถือว่าเป็ นการอบรม
3. เข้ าร่วมประชุมกลุม่ วิชาการรวมทังมี
้ สว่ นร่วมในการจัดทารายงานวิชาการกลุม่
4. การเดินทางไปร่ วมกิจกรรมศึกษาดูงานต่างประเทศนับเป็ นเวลา ในการสนับสนุนการนับเวลาอบรม ตามข้ อ 1
(นับเวลา 2 ครัง้ )
5. กรณีลาอบรมจะต้ องมีเอกสารการลาอบรม ซึง่ สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ มใบลาอบรมได้ ที่
www.makemoneyclub.com (ใช้ เป็ นหลักฐานในการพิจารณากรณีเข้ าเรี ยนไม่ครบ)
คุณสมบัตรผู้สมัคร
1. สาเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่าระดับปริญญาตรี
2. อายุระหว่าง 25 - 45 ปี (เว้ นแต่เป็ นกรณีที่หลักสูตรเห็นเป็ นการสมควร)
3. เป็ นผู้บริหารของหน่วยงาน องค์กร บริษัท หรื อเป็ นเจ้ าของธุรกิจหรื อเป็ นทายาทเจ้ าของกิจการ
4. เป็ นบุคคลที่คณะกรรมการหลักสูตรพิจารณาเห็นเป็ นการสมควร

จํานวนรั บ

รุ่นที่ 3 รับจานวนไม่เกินกว่า 120 ท่าน

การรั บสมัคร

รุ่นที่ 3 เปิ ดรับสมัครตังแต่
้ วนั นี ้ 17 กรกฎาคม - 17 สิงหาคม 2558

การพิจารณาคัดเลือก
เป็ นไปตามที่ คณะกรรมการประจาหลักสูตรพิจารณาคัดเลือกและถื อเป็ นที่ สุดในการพิจารณา โดยวิธี การ
ดาเนินการเพื่อให้ ผ้ สู มัครสามารถบริหารจัดการเวลาได้ รวดเร็วและรู้ผลก่อนล่วงหน้ า
เมื่อผู้สมัครลงทะเบียน online ทาง www.makemoneyclub.com และผู้สมัครได้ ยื่นเอกสารการสมัครทางอีเมล์
sepsprogram@makemoneyclub.com และ jmt88888@gmail.com ครบถ้ วนแล้ ว โดยมีผ้ แู นะนาการสมัครที่เป็ นผู้ผ่าน
การอบรม SEP-S รุ่นที่ 1 หรื อ SEP-S รุ่นที่ 2 หากคุณสมบัติเป็ นไปตามที่หลักสูตรกาหนดไว้ แล้ ว กรรมการจะทาการ
สัมภาษณ์ผ้ สู มัคร หรื อผู้แนะนาการสมัครต่อไป
ภายหลังการสัมภาษณ์ หากคณะกรรมการหลักสูตรเห็นชอบการสมัครท่านแล้ ว หลักสูตรจะแจ้ งผลให้ ผ้ สู มัคร
ทราบเพื่อการลงทะเบียนชาระเงินค่าธรรมเนียมการอบรมทันทีก่อน
ประกาศผล / ชําระค่ าธรรมเนียมการอบรม /รายงานตัว
รุ่นที่ 3 ประกาศผลวันที่ 18 สิงหาคม 2558
ชาระค่าธรรมเนียมอบรม ภายในวันที่ 27 สิงหาคม 2558

โดยโอนเงินเข้ าบัญชี ธนาคารกรุ งเทพ สาขาสวนพลู บัญชีสะสมทรัพย์
ชื่อบัญชีบริษัท เจ เอ็ม ที พับลิชชิ่ง จํากัด เลขที่บัญชี 200-056371-4
ค่ าใช้ จ่าย
ประกอบด้ วยค่าธรรมเนียมการอบรม ค่าเอกสารประกอบการบรรยาย กระเป๋ า ของที่ระลึก สูทสถาบัน เสื ้อยืด
สถาบัน หมวกสถาบัน ค่าใช้ จ่ายในการทัศนศึกษาเฉพาะแต่ภายในประเทศ ค่าอาหารและของว่าง เครื่ องดื่มตลอด
ระยะเวลาการเข้ าร่วมอบรมหลักสูตร เป็ นจํานวนเงิน 64,200 บาท (รวมภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7%)
หากประสงค์จะหัก ณ ที่จ่าย 3% ให้ หกั จากจานวน 60,000 บาท = 1,800 บาท
ชาระจานวน 64,200 – 1,800 = 62,400 บาท (ขอเอกสารการหัก ณ ที่จ่าย 3% ด้ วย)
ประโยชน์ ท่ ีคาดว่ าจะได้ รับ
1. ผู้เข้ าอบรมได้ เพิ่มพูนความรู้ ความคิด วิสยั ทัศน์และมุมมองใหม่ในการบริหารจัดการ
2. ผู้เข้ าอบรมได้ เครื อข่ายผู้บริหารระดับสูงในการรวมกลุม่ เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ หรื อการดาเนินธุรกิ จ
3. ผู้เข้ าอบรมได้ มีโอกาสร่วมกันสร้ างประโยชน์ให้ แก่สงั คมส่วนรวม ผ่านการทากิจกรรมของรุ่น
กรณีท่ ีท่านต้ องการติดต่ อเจ้ าหน้ าที่ : 02-632-0870
1.1 ด้ านการอานวยการหลักสูตร ติดต่อ คุณจิรพร ภูธนกิจ
ตาแหน่ง กรรมการผู้จดั การ
Mobile. 080-951-5149
E-mail: jimchiraporn@gmail.com
1.2 ด้ านการเงิน
ติดต่อ คุณศรสวรรค์ แตงหวาน(คุณบี) ตาแหน่ง เจ้ าหน้ าที่ฝ่ายการเงินและธุรการ
Mobile. 083-0796025
E-mail:bbyoungiejunho@gmail.com
1.3 ด้ านการอบรม
ติดต่อ คุณภัสสราภรณ์ ฐิ รโฆไท
ตาแหน่ง ผู้จดั การฝ่ ายอบรม
Mobile. 081-446-5149
E-mail:mindmind.pt@hotmail.com

