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หลักสูตร “สุดยอดผู้ประกอบการยุคใหม่เพื่อสังคม” สําหรับผู้บริหาร (SEP-S) รุ่นที่ 15 

หลักการและเหตุผล 

ในยุคที่สภาวะทางเศรษฐกิจมีความสลับซับซ้อนมากข้ึน การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและ
สิ่งแวดล้อมในแต่ละมิติเป็นไปอย่างรวดเร็ว รวมถึงสถานการณ์ของโรคระบาด Covid-19 ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ใน
ปี 2564 ผู้ประกอบการไทย ต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการด าเนินธุรกิจวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) เพ่ือความอยู่
รอด และอาจได้รับผลกระทบจากการแข่งขันทางการค้า ที่รุนแรงขึ้นทั้งภายในและภายนอกประเทศ อันน ามาซึ่ง
ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินธุรกิจที่มากขึ้น การเตรียมตัวของผู้ประกอบการให้มีความรู้ความเข้าใจในแนวคิด
และทิศทางใหม่ของการประกอบการเป็นสิ่งที่ส าคัญและมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง เพื่อที่จะได้ทบทวนถึงแผนงานรองรับ
ต่างๆรวมทั้งการเร่งปรับตัว เพื่อที่จะได้พัฒนาตนเองและองค์กรให้ก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ และปรับเปลี่ยน

องค์กร เตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตใหม่  เพ่ือตอบสนองต่อการแข่งขันที่เพ่ิมขึ้นและ
สามารถ สร้างคุณค่าต่อยอดการพัฒนาองค์กรให้เจริญก้าวหน้าต่อไปได้ 

สถาบันนักลงทุนรุ่นใหม่ Institute of Intelligent Invertors (III) “สถาบันทางวิชาการ ที่ท าหน้าที่
องค์กรทางด้านสังคม สร้างสังคมอุดมปัญญา” เป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise) ภายใต้การด าเนินงาน
ของบริษัท เจ เอ็ม ที พับลิชชิ่ง จ ากัด ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ อีกทั้งนักวิชาการ นักบริหาร วิทยากร 
ผู้ทรงคุณวุฒิในด้านต่างๆ มากมาย โดยในปี 2557 สถาบันฯได้น า “หลักสูตรสุดยอดผู้น า” (NIPs-PLUS) ซึ่งจัดอบรม
มาแล้ว 3 รุ่น ตั้งแต่ปี 2550 มาปรับปรุงต่อยอดและพัฒนาหลักสูตรใหม่ให้สอดคล้องกับบริบทของสังคมที่
เปลี่ยนแปลงไป โดยใช้ชื่อหลักสูตร “สุดยอดผู้ประกอบการยุคใหม่เพื่อสังคม” สําหรับผู้บริหาร หรือ Super 
Entrepreneur Program for Society (SEP-S) หลักสูตรนี้เหมาะส าหรับผู้ที่เรียนจบปริญญาตรีแล้ว และเป็น
ผู้บริหารหรือเป็นเจ้าของธุรกิจหรือทายาทเจ้าของกิจการ อายุไม่เกิน 42 ปี (เว้นแต่เป็นบุคคลที่เหมาะสมและจะ
สนับสนุนรุ่นได้) การอบรมเพื่อมุ่งน าเสนอแนวทางในการบริหารจัดการแนวใหม่เพื่อให้องค์กรประสบความส าเร็จใน
การประกอบการ  แลกเปลี่ยนประสบการณ์และสร้างเครือข่ายแก่สุดยอดผู้ประกอบการยุคใหม่ ที่ค านึงถึงประโยชน์
ของสังคมรวมด้วย โดยใช้ค าขวัญว่า “แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพิ่มเติมความคิด สร้างเครือข่ายร่วมกัน สร้างสรรค์
สังคม” สถาบันนักลงทุนรุ่นใหม่ ได้ด าเนินการจัดอบรมหลักสูตร “สุดยอดผู้ประกอบการยุคใหม่เพื่อสังคม”สําหรับ
ผู้บริหาร (SEP-S) มาแล้วจ านวน 13 รุ่นดังนี้  

ปี 2557 SEP-S รุ่นที่ 1           ปี 2558  SEP-S รุ่นที่ 2 และ SEP-S รุ่นที่ 3 

ปี 2559 SEP-S รุ่นที่ 4 และ SEP-S รุ่นที่ 5  ปี 2560  SEP-S รุ่นที่ 6 และ SEP-S รุ่นที่ 7 

ปี 2561 SEP-Sรุ่นที่ 8 และ  SEP-S รุ่นที่ 9          ปี 2562 SEP-S รุ่นที่ 10 และ SEP-S รุ่นที่ 11 

ปี 2563 SEP-S รุ่นที่ 12   ปี 2565 SEP-S รุ่นที่ 14 และกําลังเปิดรับสมัคร SEP-S รุ่นที่ 15 
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หลักสูตร “สุดยอดผู้ประกอบการยุคใหม่เพื่อสังคม”สําหรับผู้บริหาร (SEP-S) ได้รับกระแสตอบรับเป็น
อย่างดี จากคนรุ่นใหม่ที่ใฝ่การศึกษา อยากเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของตนเองและมุ่งหาเครือข่ายทางธุรกิจ เพื่อ
การแลกเปลี่ยนโลกทัศน์มุมมองใหม่ซึ่งกันและกัน ได้รับการสนับสนุนจากผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง 
ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม (นมธ.) และ หลักสูตรอื่นๆ ในการจัดส่งผู้บริหารระดับกลางขององค์กรรวมทั้งบุตรหลาน เข้า
ร่วมการอบรมเสมอมา 

 

วัตถุประสงค์หลักสูตร “สุดยอดผู้ประกอบการยุคใหม่เพื่อสังคม” สําหรับผู้บริหาร 

1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ แนวคิดในการบริหารจัดการให้ประสบความส าเร็จ 
2. เพื่อเสริมสร้างศักยภาพผู้เข้าอบรม ในการประกอบการและในการแข่งขัน  
3. เพื่อสร้างเครือข่ายระหว่างผู้เข้าอบรม อันจะน าไปสู่การช่วยเหลือสังคมในรูปแบบต่างๆ  
4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีโอกาสในการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างผู้เข้าอบรมและวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิในด้านต่างๆ 
 

กิจกรรมต่างๆในหลักสูตร 

ระยะเวลาการอบรม ใช้เวลา 15 สัปดาห์ โดยจะเรียนสัปดาห์ละ 1 วัน ในทุกวันเสาร์ เวลา 14.00 – 18.00 น.                  
รวมทั้งสิ้น 15 ครั้ง (รวมกิจกรรมศึกษาดูงานภายใน และต่างประเทศแล้ว) 

ในระหว่างการอบรมนอกจากการบรรยายโดยวิทยากรต่างๆ สถาบันจัดให้มีการประกอบกิจกรรมต่างๆ ซึ่ง
รวมอยู่ในโครงสร้างของหลักสูตรและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ประกอบไปด้วย 

1. การบรรยาย ภาคทฤษฎีและการวิเคราะห์ การแลกเปลี่ยนพูดคุยความคิดเห็น ประสบการณ์ มุมมองต่างๆ
ร่วมกัน โดยคณาจารย์ วิทยากรที่มีความรู้ นักวิชาการและผู้ทรงคุณวุฒิจากสาขาวิชาต่างๆนักบริหาร
ระดับสูงที่มีประสบการณ์ความรู้ความสามารถในแต่ละด้าน โดยเนื้อหาของหลักสูตร จะประกอบด้วยเนื้อหา
สาระ ในด้านความเปลี่ยนแปลงในเรื่องเศรษฐกิจยุคใหม่ - การบริหารจัดการบุคลากร - การบริหาร
จัดการธุรกิจหรือองค์กร -การบัญชี- การเงิน - ภาษี - การตลาด - กิจการเพื่อสังคม – แนวโน้มธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์ - ภาพรวมการประกอบอุตสาหกรรม - การค้าการลงทุนในพื้นที่ AEC   เป็นต้น ………… 
(ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ www.makemoneyclub.com) 

2. การศึกษาดูงานต่างจังหวัด เพื่อสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้เข้าอบรม  และศึกษาดูงานหน่วยงานที่น่าใจ 
3. การจัดทํารายงานกลุ่มทางวิชาการ สถาบันฯ ก าหนดให้แต่ละกลุ่ม จัดท ารายงานทางวิชาการของกลุ่ม เพื่อ

การศึกษา แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์และการท างานเป็นทีมระหว่างผู้เข้าอบรม โดยแต่ละกลุ่มต้อง
น าเสนอผลงานวิชาการในด้าน “กิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)” 
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4. กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ มีการจัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์  ในห้วงเวลาระหว่างการอบรมตามวันและเวลาที่
สถาบันก าหนด โดยการหมุนเวียนให้แต่ละกลุ่มเป็นผู้ประสานงานการจัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ 

5. กิจกรรมหาทุน เพื่อจัดกิจกรรมกุศลสาธารณะแก่สังคม (CSR) การด าเนินการดังกล่าว ผู้เข้าอบรมสามารถ
จัดหาทุนในรูปแบบต่างๆตามที่แต่ละกลุ่มจะน าด าเนินการ ในสถานที่แตกต่างกันไป และคณะกรรมการรุ่น
สามรถตกลงก าหนดการจัดงาน CSR ของทั้งรุ่นร่วมกันได้อีก 

6. กิจกรรมเกมส์จับคู่ บัดดี้ เป็นกิจกรรมเพื่อสร้างสัมพันธภาพแก่คนในรุ่นแยกชายหญิง คละกลุ่มโดยให้มีการ
ดูแล สร้างความสัมพันธ์โดยไม่ให้บัดดี้รู้และมาเฉลยบัดดี้ในวันสุดท้ายของการอบรม 

7. กิจกรรมพิธีเปิด และ กิจกรรมพิธีปิดหลักสูตร เพื่อให้รุ่นพี่รุ่นน้อง ได้รู้จักกันในวันแรกของการอบรม และ
ร่วมแสดงความยินดีในวันที่จบการอบรม 

8. กิจกรรมระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้อง SEP-S เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างรุ่น อาจเป็น
กิจกรรมทางวิชาการ การสัมมนา กิจกรรมกีฬา กิจกรรมสันทนาการต่างๆ กิจกรรมช่วยเหลือสังคม หรือ
กิจกรรมกุศลสาธารณะเป็นต้น 
 

ระยะเวลาการอบรม        ระหว่างวันเสาร์ที ่7 มกราคม 2566 - วันเสาร์ที่ 29 เมษายน 2566 
 
การศึกษาด ูงานในประเทศและต ่างประเทศ 
 

 การศึกษาดูงานภายในประเทศ วันที ่25 – 26 กุมภาพันธ์ 2566 
-   เยี่ยมชมโรงงาน หรือ ดูงานการบริหารจัดการหน่วยงาน 

 -   กิจกรรมการกุศล และกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์  

การศึกษาด ูงานตา่งประเทศ   วันที่ 3 – 7 พฤษภาคม 2566   
- ศึกษาดูงานต่างประเทศในแถบเอเชีย 

- ค่าใช ้จ่ายตามที่บริษทัทัวร์ ทีไ่ดร้ ับการคัดเล ือกให้ด าเนินงานเป็นผู้เรียกเก็บค่าจ่าย 
 

หมายเหตุ : *** หลักสูตรสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม***  
 

คุณสมบัติผู้สมัคร 

1. เป็นผู้บริหารของหน่วยงาน องค์กร บริษัท ตั้งแต่ระดับผู้อ านวยการฝ่ายขึ้นไป 
2. หรือเป็นเจ้าของธุรกิจ หรือเป็นทายาทเจ้าของกิจการ  
3. หรือเป็นผู้บริหารองค์กรหรือบุตรหลาน ที่ ศิษย์เก่า นมธ. นมธจ. หรือ นมธล. ส่งเข้าอบรม 
4. หรือเป็นบุคคลที่คณะกรรมการหลักสูตรพิจารณาเห็นเป็นการสมควร 
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การพิจารณาคัดเลือก 

การพิจารณาเป็นไปตามที่คณะกรรมการประจ าหลักสูตร พิจารณาคัดเลือกและถือเป็นที่สุด 

เมื่อผู้สมัครลงทะเบียน online ทาง www.makemoneyclub.com และหรือผู้สมัครได้ยื่นเอกสารการสมัคร
ทางอีเมล์ sepsprogram@makemoneyclub.com และ หรือจัดส่งเอกสารโดยตรงที่ บริษัท เจ เอ็ม ที พับลิชชิ่ง จ ากัด ครบถ้วนแล้ว 
โดยมีผู้แนะน าการสมัครที่เป็นผู้ผ่านการอบรม SEP-S รุ่นที่ 1 – 14  หรือ ผู้บังคับบัญชาของผู้สมัคร หรือ บุคคลอื่นใด
ที่คณะกรรมการหลักสูตรเห็นเป็นการสมควร 

หากคุณสมบัติเป็นไปตามที่หลักสูตรก าหนดไว้แล้ว หากคณะกรรมการหลักสูตรเห็นชอบการสมัครท่านแล้ว 
หลักสูตรจะแจ้งผลให้ผู้สมัครทราบเพื่อการใช้สิทธิในการลงทะเบียนช าระเงินค่าธรรมเนียมการอบรมทันทีก่อน  
(กรรมการอาจจะนัดผู้สมัครเพื่อท าการสัมภาษณ์ หรืออาจสอบถามผู้ให้ค าแนะน าผู้สมัคร กรณีที่ใบสมัครเขียนได้    
ไม่ชัดเจนเพียงพอ) 

 
เงื่อนไขการผ่านการอบรมเพื่อการรับประกาศนียบัตรของหลักสูตรฯ 

1. ผู้เข้าอบรมจะต้องเข้าอบรมไม่ต่ ากว่า 10 คร้ังหลักสูตร จึงจะได้รับประกาศนียบัตรของหลักสูตร 
2. เข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์อย่างสม่ าเสมอ 
3. ร่วมกิจกรรมศึกษาดูงานในประเทศ นับเป็นเวลาในการอบรม  
4. เข้าร่วมประชุมกลุ่มวิชาการรวมทั้งมีส่วนร่วมในการจัดท ารายงานวิชาการกลุ่ม 
5. กรณีลาอบรมจะต้องมี เอกสารการลาอบรม ซึ่ งสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบลาอบรมได้ที่ 

www.makemoneyclub.com (ใช้เป็นหลักฐานในการพิจารณากรณีเข้าเรียนไม่ครบ) 
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ผู้เข้าอบรมได้เพิ่มพูนความรู้ ความคิด วิสัยทัศน์และมุมมองใหม่ในการบริหารจัดการ 
2. ผู้เข้าอบรมสามารถเชื่อมโยงความรู้แบบสหวิทยาการเพื่อการบริหารงานและการประกอบกิจการได้มากข้ึน 
3. ผู้เข้าอบรมได้เครือข่ายผู้บริหารระดับสูงในการรวมกลุ่มเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ หรือการด าเนินธุรกิจ 
4. ผู้เข้าอบรมได้มีโอกาสร่วมกันสร้างประโยชน์ให้แก่สังคมส่วนรวม ผ่านการท ากิจกรรมของรุ่น 

 
สถานที่การจัดอบรม 

สมาคมธรรมศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  
99 ซอยงามดูพลี  ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ  เขตสาทร  กรุงเทพฯ 10120 
 

http://www.makemoneyclub.com/


 
 

 
หลักสูตร “สุดยอดผู้ประกอบการยุคใหม่เพ่ือสังคม” สําหรับผู้บริหาร  

“Super Entrepreneur Program for Society” (SEP-S) 

 
 

ค่าใช้จ่าย  
ประกอบด้วยค่าธรรมเนียมการอบรม ค่าสูทสถาบัน เสื้อสถาบัน ค่าใชจ้่ายในการทัศนศึกษาภายในประเทศ 

จ านวน 1 คร้ัง ค่าอาหารและของว่างเคร่ืองดื่มตลอดระยะเวลาการเข้าร่วมอบรมหลักสูตร เป็นจํานวนเงิน 85,600 บาท 
(รวมภาษีมลูค่าเพิม่ 7% แล้ว) ทั้งนี้ ไม่รวมค่าใชจ้่ายในการศึกษาดูงานตา่งประเทศ 
 

“Special Promotion” รับทันทีสว่นลด 20,000 บาท 
เมื่อสมัคร และชําระเงินภายในวันที่ 6 มกราคม 2566 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  บริษัท เจ เอ็ม ที พับลิชชิ่ง จํากัด 

 เลขบัญชี  0 6 4 – 2 5 8 5 2 2 – 3    ธนาคารกสิกรไทย สาขาสวนพลู 

 เลขบัญชี  2 0 0 – 0 5 6 3 7 1 – 4    ธนาคารกรุงเทพ สาขาสวนพลู 
 
 
 

**หมายเหตุ : เมื่อสมัครและช าระเงินแล้ว สถาบันฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงนิทุกกรณี** 

 
 
 

 
รับส่วนลดพิเศษ 

 

แบบปกต ิ
 

ค่าใช้จ่าย 80,000 80,000 
ส่วนลดพิเศษ 20,000 - 
คงเหลือ 60,000 80,000 
VAT 7% 4,200 5,600 
จํานวนเงินสุทธิ 64,200 * (บุคคลธรรมดา) 85,600* (บุคคลธรรมดา) 
หัก 3% (ในนามนิตบิุคคล) 1,800 2,400 
ชําระจํานวน 62,400 (นิติบุคคล) 83,200 (นิติบุคคล) 

หมายเหตุ : กรณีบุคคลธรรมดาไม่สามารถหัก 3% ได้ ให้ช าระตามจ านวนเงินสุทธิ* 



 
 

 
หลักสูตร “สุดยอดผู้ประกอบการยุคใหม่เพ่ือสังคม” สําหรับผู้บริหาร  

“Super Entrepreneur Program for Society” (SEP-S) 

 
 

 
 
กรณีที่ท่านต้องการติดต่อเจ้าหน้าที่  Tel: 02–632–0870 / 092–272-9662    

E-mail:  sepsprogram@makemoneyclub.com  
ID LINE: sepsnips    
 

1.1 ด้านการอํานวยการหลักสูตร 
ติดต่อ คุณจิรพร ภูธนกิจ  กรรมการผู้จัดการ   Mobile: 080–951–5149 

1.2 ด้านการเงิน  
ติดต่อ คุณวนิดา สายบัว   เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน Mobile: 094–860–6133 

1.3 ด้านการอบรม 
ติดต่อ คุณภัสสราภรณ์ ฐิรโฆไท  ผู้จัดการฝ่ายอบรม  Mobile: 081–446–5149 
         

1.4 ด้านกิจกรรมกลุ่มวิชาการ 
ติดต่อ ดร.มนตรี ฐิรโฆไท       ประธานสถาบันนักลงทุนรุ่นใหม่ Mobile: 081–630–3808 

 
 
 
 

ท่านสามารถศึกษาข้อมูลต่างๆ และสามารถลงทะเบียนสมัครอบรม 
Online ทาง www.makemoneyclub.com  

หรือจัดส่งใบสมัครทาง Email: sepsprogram@makemoneyclub.com 
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