
 

 
หลักการและเหตุผล 
 มูลนิธิสถาบันวิทยาการธรรมศาสตร์เพื่อสังคม (โดยได้รับการอนุมัติ จากสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้ด าเนินการ
ขออนุญาตจดทะเบียนจัดตั้งได้) เล็งเห็นว่าผู้บริหารระดับสูงขององค์กร ควรจะได้มีการเรียนรู้ เพิ่มพูนและฟื้นฟูความรู้ 
ประสบการณ์ ตลอดจนการมีความสัมพันธ์ของเครือข่าย เพื่อความพร้อมและรองรับการเปลี่ยนแปลง และเพิ่มความส าเร็จ             
ขององค์กร จึงได้ให้สถาบันวิทยาการธรรมศาสตร์เพื่อสังคม จัดท าหลักสูตรนักบริหารระดับสูง “ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม” (นมธ.) 
และ หลักสูตรนักบริหารระดับสูง “ธรรมศาสตร์เพื่อสังคมและโลก” (นมธล.) ขึ้น โดยจัดอบรมต่อเนื่องมาตามล าดับ                   
เพื่อสร้างนักบริหารองค์กร ที่มีวิสัยทัศน์ สามารถวิเคราะห์ และรับรู้กระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบัน โดยสามารถ
ปฏิบัติหน้าท่ีและบทบาทได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับสภาพสังคม และสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งการร่วมกัน
รับใช้สังคม  โดยที่ในปัจจุบันมีผู้ผ่านการอบรมจากสถาบันฯไปแล้วมากกว่า 2,000 ราย 
 ปัจจุบัน Silver Gen หรือ ผู้มีอายุระหว่าง 50 -75 ปี เป็นกลุ่มบุคคลที่ส าคัญที่สุด  เพราะเป็นกลุ่มคนที่มีจ านวนมาก 

ส่วนใหญ่จะอยู่ในต าแหน่งที่ส าคัญขององค์กร มีฐานะและพร้อมที่จะใช้จ่าย มี mindset ที่จะแสวงหาความสุขด้วยตนเอง           

ชอบดูแลสุขภาพทั้งทางร่างกายและจิตใจ บุคคลเหล่านี้มักจะยัง active อยู่แม้บางคนจะเกษียณจากการท างานประจ า              

ไปแล้วก็ตาม  อย่างไรตามภายใต้บริบทของโลกที่เปลี่ยนแปลงที่ก้าวเข้าสู่ ยุคดิจิตัล  และภายใต้สถานการณ์วิกฤตโควิท 19               

ที่ได้เปลี่ยนรูปแบบการใช้ชีวิต รูปแบบการท างานของแต่ละคนไปไม่มากก็น้อย   

                มูลนิธิสถาบันวิทยาการธรรมศาสตร์เพื่อสังคม ได้เล็งเห็นว่า เพื่อให้ผู้บริหารที่ส าเร็จการอบรมในหลักสูตร นมธ. 

และ  นมธล.ในกลุ่มบุคคลที่มีอายุระหว่าง 50 -75 ปี ซึ่งเป็นกลุ่มที่ทรงพลังมากที่สุด (Silver Gen) โดยเฉพาะผู้บริหารองค์กรที่

ประสบความส าเร็จในการท างานและผ่านการอบรมจากทางสถาบันฯไปแล้ว ได้มีโอกาสในการกลับมาแลกเปลี่ยนความรู้และ

ประสบการณ์ร่วมกันและเติมเต็มแง่คิดมุมมองเฉพาะเรื่อง และ โฟกัสไปในเรื่องราวเฉพาะเรื่องใดเรื่องหนึ่ง มูลนิธิฯจึงก าหนดให้

สถาบันฯ จัดหลักสูตรนักบริหารระดับสูง “ธรรมศาสตร์เพ่ือสังคมเจาะลึกส าหรับ Siver Gen” นมธจ. รุ่นที่ 3  Thammasat 

Leadership Program : A Silver Executive Generation Focus (SEGF#1) โดยในครั้งนี้จะเป็นการโฟกัสไปในเรื่อง ความรู้

ศึกษาเรื่องเศรษฐศาสตร์ว่าด้วยการสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (The Economics of Healthy Aging) นั่นคือ การสร้างสมดุลระหว่าง

การท างานและสุขภาพ  ในช้ันต้นหลักสูตรจะมุ่งให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกลุ่ม Silver Gen  ผลกระทบต่อเศรษฐกิจและ

ระบบดูแลรักษาสุขภาพ  จากนั้นจะกล่าวถึงการสร้างไลฟ์สไตล์ของคนรุ่น Silver Gen ที่จะให้มีชีวิตที่ยืนยาวแต่แข็งแรง               

และมีสุขภาพจิตที่ดี จะมีการกล่าวถึงศาสตร์ของอนาคตที่ท าให้เราแก่ช้าลง  จะมีการให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการบริหารงาน                

ในยุคดิจิตัล การบริหารความมั่งคั่ง การจัดท าธรรมนูญครอบครัวและการจัดการมรดก  ให้ความรู้ เกี่ยวเท คโนโลยีที่              

กลุ่ม Silver Gen น ามาประยุกต์ใช้เพื่อชีวิตที่ดีขึ้น การวางแผนการท่องเที่ยวอย่างคุ้มค่า การจัดบ้านและสวนที่เหมาะสมกับคน 

Silver Gen รวมถึงให้ความรู้เรื่องอาหารยาสมุนไพรการออกก าลังกาย และแนะน างานอดิเรกที่เหมาะกับคนรุ่น  Silver Gen 

เป็นกรอบความคิดส าหรับผู้น าส าหรับอนาคต โดยหวังว่า นักศึกษาผู้ผ่านการอบรมครั้งนี้ จะได้เรียนรู้กลยุทธ์ใหม่ในการผลักดัน

สร้างองค์กรทียั่งยืนต่อไป ส าหรับประโยชน์ที่ได้จากการร่วมโปรแกรมนี้ นอกจากองค์ความรู้เบื้องต้นในการน าองค์กรแล้ว           

ยังเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เข้ารับการอบรมได้สร้างเครือข่ายร่วมกับผู้เข้าอบรมท่านอื่นที่มีแนวคิดคล้ายกัน และพร้อมกันนั้นได้

เรียนจากผู้ปฎิบัติจริง  



 

 
วัตถุประสงค ์

1. เพื่อเสริมสร้างวิสัยทัศน์และมุมมองเฉพาะด้านใดด้านหนึ่ง ส าหรับผู้บริหารคนรุ่น  “Silver Gen” 
2. เพื่อเสริมสร้างใหม้คีวามรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างสมดลุระหว่างการท างานและสุขภาพ   
3. เพื่อเสริมสร้างความสามารถทางดิจิตอลเทคโนโลยี  โดยเฉพาะยคุหลังโควิด  
4. เพื่อให้เกิดการแลกเปลีย่นความรู้และประสบการณร์ะหว่างผู้เข้ารับการอบรม และวิทยากร 
5. เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายสัมพันธภาพ (Network) ระหว่างผูเ้ข้าอบรม คนรุ่น  “Silver Gen” อันจะน ามาสู ่
   การร่วมมือกันไปในอนาคต เพือ่ชุมชน สังคมมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์และประชาชน 
 

การเรียนการสอน ในหลักสูตร ประกอบด้วยภาคทฤษฎีและการศึกษาดูงานต่างจังหวัด และกิจกรรมต่างๆ 
ภาคทฤษฎี  เน้นการบรรยายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  
การศึกษาดูงานต่างจังหวัด (เบื้องต้นก าหนดจังหวัดเชียงใหม่-ล าปาง ระหว่างวันท่ี  3-5 เมษายน 2564) 
กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ 
กิจกรรมธรรมศาสตร์เพ่ือสังคม (โครงการธรรมศาสตร์เพ่ือสังคมปีที่ 9) 
ระยะเวลาการอบรม ระหว่างวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 - 8 เมษายน 2564 (ทุกวันจันทร์ 13.30-18.00 น.) 

 
สถานที่อบรม   

ณ สมาคมธรรมศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซอยงามดูพลี  ถนนพระรามที่4 ทุ่งมหาเมฆ สาทร กรุงเทพฯ 
 
คุณสมบัติผู้สมัครเข้ารับการอบรม 

1. เป็นผู้ผ่านหลักสูตรนักบริหารระดับสูง“ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม” (นมธ.) รุ่นที่1-17  
หรือ หลักสูตรนักบริหารระดับสูง “ธรรมศาสตร์เพื่อสังคมและโลก” (นมธล.)  รุ่นที่ 1- 3   
โดยเป็นอายุ 50 ปีขึ้นไป และสามารถให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ของกลุ่มและของรุ่น 
เป็นอย่างดีและมีความพร้อมและสามารถมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆของรุ่นได้ 

2.   หรือผู้สมัครเข้าอบรมเป็นผู้บริหารระดับสูงหรือบุคคลที่คณะกรรมการหลักสูตรพิจารณาเห็นเป็นการสมควร 
 
จ านวนรับ 100  ท่าน (คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณา โดยสอบถามความสนใจจากผู้ที่ผ่านการพิจารณา) 
 
ค่าธรรมเนียมการอบรม  ราคา 74,900 บาท ( รวม VAT 7 %แล้ว)  
 
การเปิดรับสมัคร  ตั้งแต่บัดนี้ – 20 ธันวาคม 2563   

(เป็นการเชิญใหส้มัครเข้าอบรมโดยสถาบันฯเท่านั้น ปกติเฉลี่ยชายหญิงรุ่นละ 5-6 ท่าน) 
 

รายงานตัวช าระเงิน  5-6 มกราคม 2564 
 
 
 
 
 



 

 
การพิจารณาคัดเลือก   

คณะกรรมการหลักสูตร จะพิจารณา เชิญกลุ่มบุคคลที่มีอายุระหว่าง 50-75 ปี  ตามสัดส่วน อายุ ชาย หญิง            
และตามสาขาวิชาชีพ  จากผู้ผ่านการอบรม นมธ. และ นมธล. แต่ละรุ่น ทั้งนี้รายละเอียดต่างๆ เป็นไปตามที่คณะกรรมการ
หลักสูตรพิจารณาคัดเลือกและถือว่าการพิจารณาดังกล่าวเป็นที่สุด  

 
การรายงานตัว หลักสูตรนักบริหารระดับสูง “ธรรมศาสตร์เพ่ือสังคมเจาะลึกส าหรับ Silver Gen”  นมธจ. รุ่นที่ 3  

Thammasat Leadership Program : A Silver Executive Generation Focus (SEGF#1)  ได้ก าหนดให้ผู้ที่ได้รับการ

คัดเลือก จะต้องรายงานตัว ในวันที่  5-6 มกราคม 2564  และช าระค่าธรรมเนียมให้แล้วเสร็จ  

 

 

 

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม  
มูลนิธิสถาบันวิทยาการธรรมศาสตร์เพื่อสังคม นมธ. 
คุณศักดิส์ยาม บุตรจินดา (แม็ก) : 080-574-0042  
คุณมนภรณ์ ฐิรโฆไท (เม)    : 080-963-5624  
ดร.มนตรี ฐิรโฆไท ผู้อ านวยการหลักสูตร 081-6303-808 
 
 
 
** หมายเหตุ ** 
ทางสถาบันฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง ก าหนดการหรือรายละเอียดการอบรม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  
 



   
 ก ำหนดกำรหลกัสูตร นมธจ.รุ่นที ่3 

 

อบรมระหว่างวันที่ 8 กุมภาพันธ์ – 8 เมษายน 2564 

ล าดับ วันบรรยาย 

การจัด
เล้ียง

อาหาร
กลางวัน 

เวลา 
เวลาการบรรยาย 

 
13.30-15.30 น.       16.00-18.00 น. 

งานกิจกรรมหลังการบรรยาย 
การจัดเล้ียง
อาหารเย็น 

1 วันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 หลักสูตร 12.00-18.00 น. 
พิธีเปิดหลักสูตร 

ปฐมนิเทศ 
บรรยายช่วงที่ 1 กิจกรรมวันแรกพบ หลักสูตร 

2 วันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 หลักสูตร 13.30-18.00 น. บรรยายช่วงที่ 1 บรรยายช่วงที่ 2 กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ หลักสูตร 

3 วันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 กลุ่ม A 13.30-18.00 น. บรรยายช่วงที่ 1 บรรยายช่วงที่ 2 กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ กลุ่ม A 

4 วันจันทร์ที่ 1 มีนาคม 2564 กลุ่ม B 13.30-18.00 น. บรรยายช่วงที่ 1 บรรยายช่วงที่ 2 กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ กลุ่ม B 

5 วันจันทร์ที ่8 มีนาคม 2564 กลุ่ม C 13.30-18.00 น. บรรยายช่วงที่ 1 บรรยายช่วงที่ 2 กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ กลุ่ม C 

6 วันจันทร์ที่ 15 มีนาคม 2564 กลุ่ม A 13.30-18.00 น. บรรยายช่วงที่ 1 บรรยายช่วงที่ 2 กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ กลุ่ม A 

7 วันจันทร์ที ่22 มีนาคม 2564 กลุ่ม B 13.30-18.00 น. บรรยายช่วงที่ 1 บรรยายช่วงที่ 2 กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ กลุ่ม B 

8 วันจันทร์ที่ 29 มีนาคม 2564 กลุ่ม C 13.30-18.00 น. บรรยายช่วงที่ 1 บรรยายช่วงที่ 2 กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ กลุ่ม C 

9 วันที่ 3-5 เมษายน 2564 กิจกรรมดูงานต่างจังหวัด ณ จังหวัดเชียงใหม่ , ล าปาง 

10 วันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2564 
รุ่น 

นมธจ.3 
13.30-18.00 น. บรรยายช่วงที่ 1 

พิธีมอบ
ประกาศนียบัตร 

งานเลี้ยงพิธีปิด 
รุ่น 

นมธจ.3 

 

Update 01-12-63 


