รายละเอียดโครงการ MITR ONE รุ่นที่ 1

โครงการ MITR ONE โดย MITR ACADEMY สมาคมนิสิตเก่าคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศรี นคริ นทรวิโรฒ ร่ วมกับคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ และศูนย์บริ การวิชาการ มหาวิทยาลัย
ศรี นคริ นทรวิโรฒ เป็ นโครงการอบรมระยะสั้น ระยะเวลา 1 เดือน สาหรับคนรุ่ นใหม่ที่สนใจความเปลี่ยนไปของโลกใน
หลากหลายมิติ โครงการ MITR ONE รุ่ นที่ 1 เปิ ดรับสมัครตั้งแต่วนั ที่ 14 มีนาคม ถึงวันที่ 18 กรกฎาคม 2563 เวลา 23.59 น.

คุณสมบัติผ้ เู ข้ าร่ วมโครงการ
1. ผูส้ าเร็ จการศึ กษาระดับ ปริ ญ ญาตรี ไม่ จากัดสาขา หรื อมหาวิท ยาลัย อายุไม่ เกิ น 27 ปี (รวมถึ งผูท้ ี่ กาลังส าเร็ จ
การศึกษาในปี 2563)
2. มีความสนใจหลักสู ตรบริ หารธุรกิจสมัยใหม่ เพื่อค้นหาตัวเองในการทางาน ทาธุรกิจ หรื อต้องการศึกษาต่อระดับ
ปริ ญญาโท
3. อยากพบความท้าทายแปลกใหม่ สนุกสนาน ที่จะทาให้คุณพัฒนาตนเองได้มากขึ้น
4. พร้อมที่จะพบกับมิตรภาพ สังคม ที่คุณยังไม่ได้สมั ผัส และพร้อมจะเดินไปกับคุณ

รู ปแบบการจัดอบรม
-

เรี ยนเนื้ อหาวิชาบริ หารธุ รกิ จสมัยใหม่ โดยบูรณาการศาสตร์ ต่างๆเข้าด้วยกัน อาทิ การเงิน บัญชี การตลาด การ
บริ ห ารจัด การ กฎหมาย กลยุท ธ์ ท างธุ ร กิ จ การเข้าใจคนผ่ า น Coaching, Facilitator รวมถึ ง การเข้า ใจความ
เปลี่ยนไปของโลกสมัยใหม่ที่เป็ นหนึ่งเดียวกันมากขึ้นทุกวัน

-

เรี ย นแบบตั้งค าถามกับ วิ ท ยากร และร่ วมกัน ถอดรหั ส (Decoding) วิช าที่ จะเรี ยนด้วยวิธี ก าร Dialogue โดยมี
ผูบ้ ริ หารจากองค์กรต่างๆมาร่ วมเป็ น Mentor เพื่อให้เกิดความหลากหลายมุมมองต่อคลาสเรี ยน

-

มี การทา Project และกิ จกรรมต่างๆ เพื่ อท าให้เกิ ดการแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู ้ และสร้ างความสัมพันธ์ระหว่างผูเ้ ข้า
อบรม

-

คณาจารย์จากมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ และคณาจารย์จากสถาบันชั้นนา รวมถึงวิทยากรที่ทรงคุณวุฒิมาจาก
หลากหลายภาคส่ วน มาร่ วมถ่ายทอดความรู ้ผา่ นประสบการณ์จริ ง ทั้งในแง่ของการทาธุรกิจ และการใช้ชีวิต

ระยะเวลาการอบรม
• สมัครเข้าร่ วมโครงการ/สัมภาษณ์/ชาระเงิน

14 มีนาคม - 18 กรกฎาคม 2563

• ประกาศรายชื่อผูม้ ีสิทธิเข้าร่ วมโครงการ

26 กรกฎาคม 2563

• เปิ ด - ปิ ดโครงการ

2 สิ งหาคม – 2 กันยายน 2563

กาหนดการในการเข้ าอบรม
• วันจันทร์/ วันอังคาร/ วันพฤหัส เวลา 18.00 – 21.00 น.
• วันพุธและวันศุกร์ เวลา 13.00 – 16.00 น. (พัก 2 ชัว่ โมง) และ 18.00 – 21.00 น.
• กิจกรรมกีฬา วันเสาร์ที่ 22 สิ งหาคม 2563
• ศึกษาดูงานในประเทศ (4 วัน 3 คืน) วันที่ 7 – 10 สิ งหาคม 2563 ณ จังหวัดบุรีรัมย์
• จบหลักสู ตร วันพุธที่ 2 กันยายน 2563 และพิธีมอบใบประกาศนียบัตร
ค่าใช้ จ่ายโครงการ MITR ONE 1
ค่าใช้จ่ายผูเ้ ข้าร่ วมโครงการ คนละ 14,900 บาท รวมค่าเอกสาร, วิทยากร, กิจกรรมกีฬา และดูงานจังหวัดบุรีรัมย์

สถานที่อบรม
• คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
• สถานที่อื่นๆ ตามความเหมาะสม

