หลักสูตรนักบริหารระดับสูง “ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม” (นมธ.) รุ่นที่ ๑๘
หลักการและเหตุผล
ในปัจจุบัน โลกได้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วในทุกๆด้าน เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจ สังคม
การเมือง รวมถึงสถานการณ์ของโรคระบาด Covid-19 ที่เกิดขึ้น ในปี ๒๕๖๓ ที่ผ่านมา องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนมี
การดาเนินการในทุกวิถีทางที่แตกต่างกันออกไป และต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบวิถีชีวิต (New Normal) เพื่อความอยู่รอด
ไม่ใช่ เฉพาะประเทศไทยเท่านั้ น แต่ยั งรวมไปถึงทั่ว โลกด้ว ย การดารงอยู่ของสั งคมและ การเติบโตเศรษฐกิจ ของ
ภาคเอกชน ในปั จ จุ บั น ก็จ ะต้องปรั บ เปลี่ ย นแนวทางต่างๆไปด้ว ยเช่ นกัน และสิ่ งส าคัญองค์ กรธุรกิจได้เพิ่มการใช้
เทคโนโลยีเพื่อทดแทนการใช้มนุษย์ทางาน ทาให้เกิดความต้องการแรงงานที่ลดลง อย่างไรก็ตามปัจจัยด้านทรัพยากร
มนุษย์ ซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีค่าและยังคงมีความสาคัญอย่างยิ่ง เพื่อกาหนดความสาเร็จขององค์กร ฉะนั้นการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์จึงเป็นปัจจัยในการบริหารที่สาคัญที่จะเตรียม ความพร้อมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตใหม่
เพื่อตอบสนองต่อการแข่งขันทีเ่ พิ่มขึ้นและสามารถ สร้างคุณค่าต่อยอดการพัฒนาองค์กรให้เจริญก้าวหน้าต่อไปได้
มูลนิธิสถาบันวิทยาการธรรมศาสตร์เพื่อสังคม (โดยได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ให้
ดาเนินการขออนุญาตจดทะเบียนจัดตั้งได้ ) ตระหนักถึงความสาคัญในเรื่องนี้ และได้เล็งเห็นว่าผู้บริหารระดับสูงของ
องค์กร ควรจะได้มีการเรี ย นรู้ เพิ่มพูน และฟื้นฟูความรู้ ประสบการณ์ ตลอดจนการมีความสั มพันธ์ ของเครือข่าย
เพื่อความพร้อม ในการรองรับของการเปลี่ยนแปลง และความสาเร็จขององค์กร จึงได้จัด หลักสูตรนักบริหารระดับสูง
“ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม” ขึ้นต่อเนื่องมาตามลาดับเพื่อสร้างนักบริหารองค์กร ที่มีวิสัยทัศน์ สามารถวิเคราะห์ และรับรู้
กระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจ จุบัน สามารถปฏิบัติหน้าที่ และบทบาทของตนเองได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
สอดคล้องกับสภาพสังคม และสิ่งแวดล้อม ที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งการร่วมกันรับใช้สังคม การอยู่ร่วมกันแบบใหม่
ของชุมชน สังคมที่อยู่ร่วมกันอย่างสมดุล และมีศักยภาพ
โดยเปิดรับสมัครนักบริหารระดับสูงทั้งที่เป็นศิษย์เก่าธรรมศาสตร์ และไม่ได้เป็นศิษย์เก่าธรรมศาสตร์
เข้าอบรม หลักสูตรนักบริหารระดับสูง “ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม” (นมธ.) รุ่นที่ ๑๘
วัตถุประสงค์
๑. มุ่งให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ แนวความคิดและจุดมุ่งหมายใหม่ในการบริหารองค์กรที่สอดคล้องกับ
สถานการณ์ในปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไป
๒. เสริมสร้างความคิดในเรื่องความเป็นประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมในการชี้นา ป้องกัน และแก้ไขปัญหาสังคม
๓. สร้างโอกาสในการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างผู้เข้าอบรม วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
๔. เสริ มสร้ างเครื อข่ายสั มพัน ธภาพ (Network) ระหว่างผู้ เข้าอบรม อันจะนาไปสู่ การร่ว มมือกันในอนาคต
เพื่อชุมชน สังคม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และประเทศชาติ
๕. เสริ ม สร้ า งจิ ต สาธารณะและความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมตลอดจนการสื บ ทอดอุ ด มการณ์ “เพื่ อ สั ง คม”
ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หลักสูตร จานวน ๙๐ ชั่วโมง ประกอบด้วย
๑. การบรรยายภาคทฤษฎี
๒. การศึกษาดูงานทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ (ถ้ามี)
๓. กิจกรรมประชุมกลุ่มวิชาการ และรายงานวิชาการกลุ่ม ด้านเศรษฐกิจและด้านสังคม
๔. กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
๕. กิจกรรมเพื่อสังคม
วัน เวลา และสถานที่
นมธ. รุ่นที่ ๑๘ กาหนดอบรมเริ่มตั้งแต่วันที่ ๒๖ เมษายน – ๙ สิงหาคม ๒๕๖๔
(ปกติอบรมเวลา ๑๓.๓๐ – ๑๘.๐๐ น. ของวันจันทร์) ณ สมาคมธรรมศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ซ.งามดูพลี ถ.พระราม ๔ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
การศึกษาดูงาน
• กิจกรรมรับเพื่อนใหม่
• การดูงานในประเทศ
• การดูงานต่างประเทศ

ระหว่างวันที่ ๒๙ – ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔
ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา จ.ชลบุรี
ระหว่างวันที่ ๒๔ – ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔
ณ จังหวัดลพบุรี
ขึ้นอยู่กับ สถานการณ์ โรคระบาด Covid-19

เงื่อนไขการผ่านการอบรมเพื่อการรับประกาศนียบัตรของหลักสูตรฯ พิจารณาจากเงื่อนไขต่างๆ ดังนี้
• ผู้ เ ข้ า อบรมจะต้ อ งมี เ วลาในการเข้ าอบรมไม่ ต่ ากว่ า ร้ อยละ ๘๐ โดยเข้ าร่ ว มการอบรมและร่ ว มกิจ กรรม
ณ สถานที่อบรมที่สถาบันฯ กาหนดไว้
• เข้าร่วมประชุมกลุ่มวิชาการรวมทั้งมีส่วนร่วมในการจัดทารายงานวิชาการกลุ่ม
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
๑. ผู้เข้าอบรมได้เพิ่มพูน ฟื้นฟูความรู้ และวิสัยทัศน์ ในด้านบริหารจัดการและอื่นๆเพิ่มเติม
๒. ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ใหม่ ประสบการณ์ แนวคิดและมุมมองใหม่ๆ จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
๓. ผู้เข้าอบรมได้แลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ในหลายๆ มุมมองซึ่งกันและกัน
๔. ผู้เข้าอบรมได้สร้างเครือข่ายและความสัมพันธ์เพื่อความร่วมมือในอนาคต

คุณสมบัติผู้สมัคร
• ผู้สมัครเข้าอบรมต้องมีอายุ ๓๕ ปีขึ้นไป และเป็นผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานภาครัฐ, ภาคเอกชน หรือ
รัฐวิสาหกิจ, เป็นอาจารย์ ศิษย์เก่า หรือผู้เคยศึกษาในหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
และมีผู้รับรองการสมัครเข้าอบรม
• หรื อ ผู้ ส มั ค รเข้ า อบรมที่ เ ป็ น ผู้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง หรื อ บุ ค คลที่ ค ณะกรรมการประจ าหลั ก สู ต รพิ จ ารณา
เห็นเป็นการสมควร
หมายเหตุ: ผู้รับรองการสมัครเข้าอบรมควรเป็น ผู้บังคับบัญชา / หน่วยงานหรือเป็นผู้ผ่านการอบรมหลักสูตร
นมธ. รุ่นที่ ๑ – ๑๗ หรือ หลักสูตร นมธล. รุ่นที่ ๑ – ๓ และ นมธจ. รุ่นที่ ๑ – ๒
จานวนรับ

รับจานวน ๑๒๐ ท่าน

การรับสมัคร

เปิดรับสมัครวันนี้ ถึงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔

การพิจารณาคัดเลือก
เป็ น ไปตามที่ ค ณะกรรมการประจ าหลั ก สู ต รพิ จ ารณาคั ด เลื อ กและถื อ เป็ น ที่ สุ ด ในการพิ จ ารณา
อนึ่ง ผู้สมัครที่ไม่ได้รับการคัดเลือกในครั้งนี้ สามารถใช้ข้อมูลการสมัครเพื่อพิจารณาในครั้งต่อไปได้
การรายงานตัว
สถาบันฯ ได้กาหนดให้ผู้ที่ได้รับการคัด เลือกจะต้องรายงานตัว ในวันที่ ๑๘ – ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔ เพื่อเป็น
การยืนยันการเข้าอบรม พร้อมทั้งชาระค่าธรรมเนียมการอบรม และสอบถามสัมภาษณ์ ชี้แจงรายละเอียดข้อมูลต่างๆ
ก่อนที่จะเข้ารับการอบรม
ค่าธรรมเนียมการอบรม จานวน ๙๙,๐๐๐ บาท (ยังไม่รวม VAT 7%)
ประกอบด้วยค่าอบรม ค่าใช้จ่ายในการทัศนศึกษาภายในประเทศ ๒ ครั้ง ค่าอาหาร ของว่างเครื่องดื่ม
ตามตารางกาหนดการ และเสื้อสูทสถาบัน *ไม่รวมค่าเดินทางดูงานต่างประเทศ (ถ้ามี)
โดยชาระผ่านบัญชี “มูลนิธิสถาบันวิทยาการธรรมศาสตร์เพื่อสังคม”
ธนาคารกรุงเทพ สาขาสวนพลู บัญชีเลขที่ 200-4-15322-3
ค่าใช้จ่ ายในการไปดูงานต่างประเทศ (ถ้ามี) โดยประมาณ ๙๐,๐๐๐ บาท (ซึ่งขึ้นอยู่กับความสมัครใจ
ของผู้เข้าอบรม รวมทั้งสถานการณ์ โรคระบาด Covid-19)
สามารถสมัครได้ที่ www.tlptu.com
สอบถามรายละเอียดการสมัคร โทร.080-574-0042, 099-495-9595
LINE : @TLPTU (มี@นาหน้า)

