
 
 
 
 
 
หลกัสูตรนักบริหารระดบัสูง “ธรรมศาสตรเ์พื่อสงัคมและโลก” ( นมธล.3 ) 

(Thammasat World Leadership Program : TWLP 3 ) 
หลกัการและเหตผุล  
 ยุคโลกาภวิตัน์เป็นยุคทีม่คีวามเชื่อมโยงกนัอย่างสงู เหตุการณ์หรอืความเป็นไปทีเ่กดิขึน้ในประเทศหนึ่งย่อม
สง่ผลกระทบต่อประเทศอื่นๆ รวมถงึประเทศไทย นอกจากนี้แต่ละประเทศต่างมนีโยบายเปิดประเทศกนัมากขึน้ ทัง้ใน
ด้านเศรษฐกิจ การเมือง และสงัคม ดังนัน้จึงเป็นเรื่องส าคญัส าหรบัผู้บริหารที่ต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
สภาพแวดล้อมโลกที่เป็นอยู่ในปจัจุบนั กฎเกณฑ์กติการะหว่างประเทศ ความสมัพนัธ์ระหว่างประเทศทัง้ในด้าน
เศรษฐกจิ และการเมอืง การรูจ้กัประเทศต่างๆ ทีม่อีทิธพิลและความส าคญัต่อประเทศไทยและต่อภูมภิาค รวมทัง้ต้อง
เขา้ใจถงึความเชื่อมโยงของสถานการณ์ต่างๆ ที่เกดิขึน้ในโลกที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อประเทศไทย เพื่อน าความรู้
ความเขา้ใจดงักล่าวไปประกอบการบรหิารจดัการ การก าหนดวสิยัทศัน์ และนโยบาย การวางแผนต่างๆ ทัง้ในสว่นของ
องคก์รภาครฐั ภาคเอกชน และองคก์รระหว่างประเทศต่อไป 
 นอกจากความรูท้างวชิาการแลว้ การตดิต่อสือ่สารระหว่างประเทศมคีวามส าคญัมากขึน้ทุกท ีดงันัน้ ผูบ้รหิาร
จ าเป็นตอ้งเรยีนรูท้กัษะทีจ่ าเป็นทีต่อ้งใชใ้นการชวีติประจ าวนัของการท าธุรกจิหรอืตดิต่อระหว่างประเทศ ซึง่หลกัสตูร 
นมธล. จะให้ความส าคญัในการพฒันาทกัษะดงักล่าว เพื่อน าไปคาดการณ์ หรอืประกอบการตดัสนิใจในการด าเนิน
ธุรกจิของตนเองต่อไป 
 
วตัถปุระสงค ์

1. เพื่อเสรมิสรา้งวสิยัทศัน์ใหก้บัผูบ้รหิารระดบัสงูขององคก์รต่างๆ 
2. เพื่อใหผู้เ้ขา้อบรมตระหนักถงึความส าคญั และความเชื่อมโยงกนัระหว่างสถานการณ์ทีเ่กดิขึน้ในโลกทีส่่งผล

ต่อประเทศไทย 
3. เพื่อเสรมิสร้างให้ผู้บรหิารมคีวามรู้ความเขา้ใจเกี่ยวกบัสภาพแวดล้อมโลกที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อให้เขา้ใจ

สถานการณ์ทีเ่กดิขึน้ในโลก และอทิธพิลของประเทศต่างๆ อนัจะสง่ผลกระทบทัง้ทางเศรษฐกจิ การเมอืง และ
กลไกองคร์ะหว่างประเทศทีส่ าคญั 

4. เสรมิสรา้งทกัษะดา้นสงัคมในการตดิต่อระหว่างประเทศ 
5. เพื่อน าความรูท้ี่ไดร้บัไปประกอบการก าหนดนโยบายการบรหิารทัง้ในระดบัประเทศ องคก์ร และหน่วยงาน

ธุรกจิต่างๆ 
6. เพื่อใหเ้กดิการแลกเปลีย่นความรูแ้ละประสบการณ์ระหว่างผูเ้ขา้รบัการอบรม และวทิยากรซึง่เป็นผูม้คีวามรู้

ความเชีย่วชาญในดา้นต่างๆ  
7. เพื่อเสรมิสรา้งเครอืขา่ยสมัพนัธภาพ (Network) ระหว่างผูเ้ขา้อบรม อนัจะน ามาสู่การร่วมมอืกนัไปในอนาคต 

เพื่อชุมชนสงัคมมหาวทิยาลยัธรรมศาสตรแ์ละประชาชนต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลกัสูตร  ประกอบด้วยภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติั กิจกรรมต่างๆรวมมากกว่า 100 ชัว่โมง  
(ไม่รวมการศึกษาดงูาน ณ ประเทศสหรฐัอเมริกา) 

1. ภาคทฤษฎ ี เน้นการบรรยายและแลกเปลีย่นความคดิเหน็   
2. ภาคปฏบิตั ิ จดัใหม้ ีworkshop ในหวัขอ้ต่างๆ กนั    
3. กจิกรรมรายงานวชิาการกลุ่ม    
4. กจิกรรมรบัเพื่อนใหม่      
5. การศกึษาดงูานต่างประเทศ ณ ประเทศสาธารณรฐัเกาหล ี**รวมอยุ่ในค่าอบรม**   

(เยีย่มชม Korea University และ บรษิทัชัน้น า) 
6. การศกึษาดงูานต่างประเทศ  ณ ประเทศสหรฐัอเมรกิา :  **ไม่รวมอยูใ่นค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็ตามแต่สมคัรใจ** 
7. กจิกรรม TEA TALK    
8. กจิกรรมถกแถลงโดยกลุ่มต่างๆ     
9. กจิกรรมกลุ่มสมัพนัธ ์   
10. กจิกรรมเพื่อสงัคม โดย ชมรม นมธล.รุ่นที ่3 

เน้ือหารายละเอียดหลกัสูตร 
1. ภาคทฤษฎี : เน้นการบรรยายและแลกเปลีย่นความคดิเหน็ 

1.1 ความรูด้า้นภาพรวมของประเทศไทยและความสมัพนัธภาพของประเทศไทยกบัเวทโีลก  
1.1.1 เศรษฐกจิไทยและเศรษฐกจิโลกในยุคโลกาภวิตัน์ 
1.1.2 ประเทศไทยกบัการเมอืงความมัน่คงของโลก 

1.2 บทบาทขององคก์รระหว่างประเทศทีม่ต่ีอประเทศไทย 
1.2.1 องคก์ารการคา้โลก (World Trade Organization : WTO) 
1.2.2 ธนาคารโลก (World Bank) 
1.2.3 องคก์ารสหประชาชาต ิ(United Nations : UN) 

1.3 การรวมกลุ่มทางเศรษฐกจิในระดบัภูมภิาคและระดบัทวภิาคทีีม่คีวามส าคญักบัประเทศไทย 
1.3.1 ภาพรวมการรว่มกลุ่มทางเศรษฐกจิของไทย และการรวมกลุ่มในระดบัภูมภิาค 
1.3.2 การรวมกลุ่มทางเศรษฐกจิระดบัทวภิาค ีและเขตการคา้เสรภีายใตก้รอบอาเซยีนกบั

ประเทศคู่เจรจา 
1.4 รูจ้กัประเทศส าคญัทีส่ง่ผลกระทบต่อประเทศไทยทัง้ดา้นเศรษฐกจิและการเมอืงระหว่างประเทศ 

1.4.1 สหรฐัอเมรกิา 
1.4.2 สหภาพยโุรป 
1.4.3 จนี 
1.4.4 เกาหลใีต ้และไตห้วนั 
1.4.5 อาเซยีนและประเทศในกลุ่มอาเซยีน 
1.4.6 ออสเตรเลยีและนิวซแีลนด ์
1.4.7 ญีปุ่น่ 

1.5 การบรหิารองคก์รและด าเนินธุรกจิในยคุโลกาภวิตัน์ 
1.5.1 ธุรกจิเพื่อสงัคม (Social Enterprise) และการบรหิารจดัการธุรกจิในยุคโลกาภวิตัน์ 
1.5.2 ระบบการเงนิในยุคโลกาภวิตัน์ 
1.5.3 ธรรมาภบิาล (Good Governance) ในยุคโลกาภวิตัน์ 

1.6 ประเทศไทยกบัความขดัแยง้ในภูมภิาคเอเชยีแปซฟิิก 
1.7 ปญัหาชายแดนภาคใต ้ชนกลุ่มน้อย และแรงงานต่างประเทศ 

 
 
 



2. ภาคปฏิบติั : ผูเ้ขา้อบรมจะตอ้งเขา้ร่วม workshop ดงันี้ 
2.1 Classical Music & Wine Appreciation 
2.2 International Cuisine : Essential Knowledge 
2.3 Culture and Art Appreciation 
2.4 Basic of Singing / Acting 
2.5 Basic Hairdressing 
2.6 Dress for Success 

 

วนั เวลา และสถานท่ี 
ก าหนดอบรมระหว่างวนัที ่4  มถุินายน –  24 กนัยายน 2562  
(ปกตอิบรมเวลา 14.00 – 18.00 น. ของวนัองัคารทุกสปัดาห)์ 

 

คณุสมบติัผูส้มคัร 
1. เป็นผูผ้่านหลกัสตูรนกับรหิารระดบัสงู “ธรรมศาสตรเ์พื่อสงัคม” (นมธ.) รุ่นใดรุ่นหนึ่ง 
2. หรอืผูส้มคัรเขา้อบรมเป็นผูผ้่านการอบรมหลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงูรุ่นใดรุ่นหนึ่งของมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

หรอืหลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงูอื่นใด เช่น วปอ. / ปปร. / วตท. / พตส. / นธป. /  สสสส. / วพน. เป็นตน้ 
3. หรือกรณีผู้สมคัรเข้าอบรมไม่ได้ผ่านหลกัสูตร นมธ. หรือหลกัสูตรอื่นใด (ตามข้อ 2 ) จะต้องเป็นผู้บริหาร

ระดบัสูงขององค์กร หรือหน่วยงานที่มีอายุ 35 ปีขึ้นไปโดยหน่วยงานเป็นผู้จ ัดส่งเข้าอบรม และต้องมา
ลงทะเบยีนเรยีนหลกัสตูร นมธ. ในภายหลงั 

4. หรือผู้สมัครเข้าอบรมเป็นผู้บริหารระดับสูงหรือบุคคลที่คณะกรรมการประจ าหลักสูตรพิจารณาเห็นเป็น 
การสมควร 

 

จ านวนรบั  
รบัจ านวน 120 ท่าน 

 

การรบัสมคัร  
- เปิดรบัสมคัรตัง้แต่บดัน้ี – 30 เมษายน 2562 

 

ค่าธรรมเนียมการอบรม 
- ค่าธรรมเนียมการอบรม ( รวมค่าใชจ้่ายในการทศันศกึษาดูงาน ณ ประเทศสาธารณรฐัเกาหลใีต้ แต่ไม่

รวมค่าใชจ้่ายในการทศันศกึษาดงูาน ณ ประเทศสหรฐัอเมรกิา ) 
ราคา 139,100 บาท ( รวม VAT 7 % ) 
 

การพิจารณาคดัเลือก 
ตามสดัสว่นจ านวนโควตา้ใน นมธ.แต่ละรุ่น และบุคคลทัว่ไป , ประเภทธุรกจิ , ผูส้มคัรก่อนหลงั , สดัส่วนอายุ

และ ชายหญงิ เป็นต้น ทัง้นี้รายละเอยีดต่างๆ เป็นไปตามทีค่ณะกรรมการประจ าหลกัสตูรพจิารณาคดัเลือกและถอืว่า
การพจิารณาดงักล่าวเป็นทีส่ดุ อน่ึง ผูส้มคัรทีไ่ม่ไดร้บัการคดัเลอืกในครัง้นี้  สามารถใชข้อ้มูลการสมคัรเพื่อพจิารณาใน
ครัง้ต่อไปได ้

 

การรายงานตวั 
 หลกัสตูร นมธล. ไดก้ าหนดใหผู้ท้ีไ่ดร้บัการคดัเลอืกจะต้องรายงานตวั ในวนัท่ี 2 – 3 พฤษภาคม 2562 เพื่อ
เป็นการยนืยนัการเขา้อบรม และกรอกรายละเอยีดขอ้มูลต่างๆ ก่อนทีจ่ะเขา้รบัการอบรม ทัง้นี้ การเขา้รายงานตวันัน้ 
จะแบ่งตามล าดบัในแต่ละวนั  
 

หมายเหตุ. ทางสถาบนัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงก าหนดการหรอืรายละเอยีดการอบรมโดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า* 


