
 

หลักสูตรนักบริหารระดับสูง ธรรมศาสตร์เพ่ือสังคมเจาะลึก : นมธจ.รุ่นที่ 3 
Thammasat Leadership Program Focus :  TLPF 3 

“A Silver Executive Generation Focus”  ( Silver Gen รุ่นที่ 1 ) 
 
หลักการและเหตุผล 
 มูลนิธิสถาบันวิทยาการธรรมศาสตรเ์พื่อสังคม (โดยได้รบัการอนุมัติ จากสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้ด าเนินการ
ขออนุญาตจดทะเบียนจัดตั้งได้ ) เล็งเห็นว่าผู้บริหารระดับสูงขององค์กร ควรจะได้มีการเรียนรู้  เพิ่มพูนและฟื้นฟู                         
ความรู้  ประสบการณ์ ตลอดจนการมีความสัมพันธ์ของเครือข่าย เพื่อความพร้อมและรองรับการเปลี่ยนแปลง                               
และเพิ่มความส าเร็จขององค์กร จึงได้ให้สถาบันวิทยาการธรรมศาสตร์เพื่อสังคม จัดท าหลักสูตรนักบริหารระดับสูง 
“ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม” (นมธ.) และหลักสูตรนักบริหารระดับสูง “ธรรมศาสตร์เพื่อสังคมและโลก” (นมธล.) ขึ้น                             
โดยจัดอบรมต่อเนื่องมาตามล าดับ เพื่อสร้างนักบริหารองค์กร ที่มีวิสัยทัศน์ สามารถวิเคราะห์ และรับรู้กระแส                             
การเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบัน โดยสามารถปฏิบัติหน้าที่และบทบาทได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับสภาพสังคม 
และสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งการร่วมกันรับใช้สังคม   โดยที่ในปัจจุบันมีผู้ผ่านการอบรมจากสถาบันฯ                        
ไปแล้วมากกว่า 2,000 ราย 
 

 ปัจจุบัน Silver Gen หรือ ผู้มีอายุระหว่าง 50 -75 ปี เป็นกลุ่มบุคคลที่ส าคัญที่สุด  เพราะเป็นกลุ่มคนท่ีมีจ านวนมาก 
ส่วนใหญ่จะอยู่ในต าแหน่งที่ส าคัญขององค์กร มีฐานะและพร้อมที่จะใช้จ่าย มี Mindset ที่จะแสวงหาความสุขด้วยตนเอง 
ชอบดูแลสุขภาพท้ังทางร่างกายและจิตใจ บุคคลเหล่านี้มักจะยัง Active อยู่แม้บางคนจะเกษียณจากการท างานประจ าไปแล้ว
ก็ตาม อย่างไรตามภายใต้บริบทของโลกที่เปลี่ยนแปลงที่ก้าวเข้าสู่ยุค Digital และภายใต้สถานการณ์วิกฤตโควิด19                       
ที่ได้เปลี่ยนรูปแบบการใช้ชีวิต รูปแบบการท างานของแต่ละคนไปไม่มากก็น้อย   
                สถาบันวิทยาการธรรมศาสตร์เพื่อสังคม ได้เล็งเห็นว่าเพื่อให้ผู้บริหารที่ส าเร็จการอบรมในหลักสูตร นมธ. และ  
นมธล. ในกลุ่มบุคคลผู้ก าลังก้าวสู่วัยกลางคน ที่อาจต้องท างานใกล้ชิดกับ คนรุ่น “Silver Gen” และคนรุ่น “Silver Gen”            
ซึ่งเป็นกลุ่มที่ทรงพลังมากที่สุด โดยเฉพาะผู้บริหารระดับสูงขององค์กร ที่ประสบความส าเร็จในการท างาน และผ่านการอบรม
จากทางสถาบันฯไปแล้ว เพื่อให้ผู้บริหารเหล่านี้ ได้มีโอกาสในการกลับมาแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ร่วมกัน                  
และเติมเต็มแง่คิดมุมมองเฉพาะเรื่อง และโฟกัสไปในเรื่องราวเฉพาะเรื่องใดเรื่องหนึ่ง สถาบันฯจึงก าหนดให้มีการจัดอบรม 
หลักสูตรนักบริหารระดับสูง ธรรมศาสตร์เพ่ือสังคมเจาะลึก : นมธจ.รุ่นที่ 3 Thammasat Leadership Program 
Focus :  TLPF 3   “A Silver Executive Generation Focus”(SEGF) โดยในครั้งนี้จะเป็นการโฟกัสไปในเรื่อง อบรม
เพิ่มเติมความรู้เรื่องเศรษฐศาสตร์ การสร้างสมดุลระหว่างการท างานและสุขภาพ ไลฟ์สไตล์ที่มีชีวิตยืนยาวและแข็งแรงและ
การชะลอวัย  การบริหารงานในยุคดิจิตัลที่จะต้องเข้ามาเรียนรู้เพื่อให้ทันต่อสถานการณ์โลกปัจจุบัน การจัดท าธร รมนูญ
ครอบครัว เพื่อเป็นการวางแผนอนาคตของธุรกิจ  รวมถึงศาสตร์ความรู้เรื่องสมุนไพร และการออกก าลังกายอีกด้วย โดยหวัง
ว่า ผู้บริหารระดับสูงทีผ่่านการอบรมครั้งนี้จะได้เรียนรู้กลยุทธ์ใหม่ในการผลักดันสร้างองค์กรที่ยั่งยืนต่อไป ส าหรับประโยชน์ที่
ได้จากการร่วมโปรแกรมนี้ นอกจากองค์ความรู้เบื้องต้นในการน าองค์กรแล้ว ยังเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เข้ารับการอบรม ได้
สร้างเครือข่ายร่วมกับผู้เข้าอบรมท่านอื่นที่มีแนวคิดคล้ายกัน และพร้อมกันนั้นได้เรียนจากผู้ปฎิบัติจริง  
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
วัตถุประสงค ์
1. เพื่อเสริมสร้างวสิัยทัศน์และมุมมองเฉพาะด้านใดด้านหนึ่ง ส าหรบัผู้ก าลังก้าวสู่วัยกลางคน และ คนรุ่น  “Silver Gen” 
2. เพื่อเสริมสร้างใหม้คีวามรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างสมดลุระหว่างการท างานและสุขภาพ   
3. เพื่อเสริมสร้างความสามารถทางดิจิตอลเทคโนโลยี  โดยเฉพาะยคุหลังโควิด  
4. เพื่อให้เกิดการแลกเปลีย่นความรู้และประสบการณร์ะหว่างผู้เข้ารับการอบรม และวิทยากร 
5. เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายสัมพันธภาพ (Network) ระหว่างผูเ้ข้าอบรม ผู้ก าลังก้าวสู่วัยกลางคน และ คนรุ่น“Silver Gen” 
อันจะน ามาสู่การร่วมมือกันไปในอนาคต เพื่อชุมชน สังคม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และประชาชน 
 
 

การเรียนการสอน ในหลักสูตร ประกอบด้วยภาคทฤษฎีและการศึกษาดูงานต่างจังหวัด และกิจกรรมต่างๆ 
1. ภาคทฤษฎี  เน้นการบรรยายและแลกเปลีย่นความคดิเห็น  
2. การศึกษาดูงานต่างจังหวัด  (จังหวัดเพชรบุรี – ประจวบคีรีขันธ์) ***อาจมีการเปลี่ยนแปลง*** 
3. กิจกรรมกลุ่มสมัพันธ ์(แบ่งกลุ่มเพื่อเป็นเจ้าภาพจดักิจกรรมต่างๆ) 
4. กิจกรรมธรรมศาสตร์เพ่ือสังคม (โครงการธรรมศาสตร์เพื่อสังคมปทีี่ 10) 

 
ระยะเวลาการอบรม ระหว่างวันท่ี 29 สิงหาคม – 31 ตุลาคม 2565 (ทุกวันจันทร์ เวลา 13.30 - 17.30 น.) 
สถานที่อบรม  ณ สมาคมธรรมศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ ์ ถนนพระราม 4  ทุ่งมหาเมฆ  สาทร  กรุงเทพมหานคร 
 
คุณสมบัติผู้สมัครเข้ารับการอบรม 

1. เป็นผู้ผ่านหลักสูตรนักบริหารระดับสูง“ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม”(นมธ.) รุ่นที่1 - 19 หรือหลักสูตรนักบริหาร
ระดับสูง “ธรรมศาสตร์เพื่อสังคมและโลก” (นมธล.)  รุ่นที่ 1- 3  อายุ 40 ปีขึ้นไป และสามารถให้การสนับสนุนค่าใช้จ่าย              
ในกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ของกลุ่ม และรุ่นได้เป็นอย่างดี และมีความพร้อมและสามารถมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆของรุ่นได้ 

2. หรือผู้สมัครเข้าอบรมที่ยังไมผ่่านหลักสตูร นมธ.1 - 19 หรือ นมธล.1 - 3 จะต้องเป็นผู้บริหารระดับสูง หรือบุคคล
ที่คณะกรรมการหลักสูตรคัดเลือกและพิจารณาแล้ว เห็นเป็นการสมควร  
 
จ านวนรับ   120  ท่าน  
 
การเปิดรับสมัคร  ต้ังแต่บัดนี้ – 25 สิงหาคม 2565 
 
การพิจารณาคัดเลือก   
 คณะกรรมการหลักสูตรจะพิจารณาเชิญกลุ่มบคุคลที่มีอายุระหว่าง 40 - 75 ปี  ตามสัดส่วนจากผูผ้่านการอบรม
นมธ. และ นมธล. แต่ละสี แต่ละรุน่ (สีละไม่เกิน 2 ท่านต่อรุ่น) โดยเฉพาะประธานรุ่น ประธานสี ท่ีปรกึษากิตติมศักดิ์ทีป่รึกษา
สถาบันฯประจ าสี จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ และหรือบุคคลที่สมคัรเข้ามาโดยยังไม่ผ่านการอบรม นมธ.หรือ นมธล. 
โดยคณะกรรมการหลักสูตรคัดเลอืกและพิจารณาแล้วเห็นเป็นการสมควร  ท้ังนี้รายละเอียดตา่งๆ เปน็ไปตามทีค่ณะกรรมการ
หลักสตูรก าหนดและถือว่าการพิจารณาดังกล่าวเป็นทีสุ่ด  
 
 



 

 
 
 

ค่าธรรมเนียมการอบรม   ราคา 85,600 บาท (รวม VAT 7 % แล้ว)  
++สิทธิพิเศษ ส าหรับ ++ 
 - ประธานรุ่น ประธานสี ท่ีปรึกษากิตติมศักดิ์ 
 - ที่ปรึกษาสถาบันฯประจ าแต่ละสี  
 - รวมทั้งบุคคลที่สมัครอบรมและช าระเงินเข้ามาภายใน วันท่ี 25 สิงหาคม 2565 
 ได้รับสิทธิ์ส่วนลดเหลือช าระค่าธรรมเนียมเพียง 74,900 บาท (รวม VAT7 % แล้ว) 
 
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม   

มูลนิธิสถาบันวิทยาการธรรมศาสตร์เพื่อสังคม นมธ. 
แม็ก: 099-495-9595  
เมย ์: 080-963-5624  
ดร.มนตรี ฐิรโฆไท ผู้อ านวยการหลักสูตร   081-6303-808 
หมายเหต ุ :  ทางสถาบันฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง ก าหนดการหรือรายละเอียดการอบรม  
  โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  
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2. เมื่อสมัครและชำระเงินแล้ว สถาบันฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี
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