หลักสูตรนักบริหารระดับสูง “ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม” (นมธ.) รุ่นที่ 12
หลักการและเหตุผล
ในปัจจุบันองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนต้องมีการดาเนินการในทุกวิถีทางเพื่อให้บ รรลุเ ป้าหมาย และดารงอยู่
อย่างเข้มแข็งในยุคสังคมเศรษฐกิจบนรากฐานความรู้ ทั้งนี้ เนื่องจากสภาวะทางเศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อมมี
การเปลี่ยนแปลงในทุกๆด้าน อย่างรวดเร็ว และสลับซับซ้อนอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง มีการแข่ง ขันที่รุนแรงขึ้นทั้ง
ภายในประเทศ และต่างประเทศบนรากฐานของความรวดเร็ว โดยมีปัจจัยด้านทรัพยากรมนุษย์ซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีค่า
และสาคัญอย่างยิ่งในการกาหนดความสาเร็จขององค์กร ฉะนั้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จึงเป็นปัจจัยในการบริหารที่
สาคัญที่จ ะเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับ การเปลี่ยนแปลงการแข่ง ขั นที่สามารถสร้างคุณค่ า และพัฒ นาองค์กรให้
เจริญก้าวหน้าต่อไปได้
มูลนิธิสถาบันวิทยาการธรรมศาสตร์เพื่อสังคม (โดยได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ให้ไป
ดาเนินการขออนุญาตจดทะเบียนจัดตั้งได้) ตระหนักถึงความสาคัญในเรื่องนี้ และได้เ ล็ง เห็นว่าผู้บ ริหารระดับ สูง ของ
องค์กร ควรจะได้มีการเรียนรู้ เพิ่มพูนและฟื้นฟูความรู้ ประสบการณ์ ตลอดจนการมีความสัมพันธ์ข องเครือข่าย เพื่อ
ความพร้อ ม และรองรับ การเปลี่ย นแปลง และความสาเร็ จ ขององค์ก ร จึง ได้ จัด หลั ก สู ตรนัก บริ ห ารระดั บสู ง
“ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม” ขึ้นต่อเนื่องมาตามลาดับเพื่อสร้างนักบริหารองค์กร ที่มีวิสัยทัศน์ สามารถวิเ คราะห์ และ
รับรู้กระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบัน สามารถปฏิบัติหน้าที่ และบทบาทได้อย่างมีป ระสิทธิภาพ สอดคล้อง
กับสภาพสังคม และสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งการร่วมกันรับใช้สังคม
โดยเปิดรับสมัครนักบริหารระดับสูงทั้งที่เป็นศิษย์เก่าธรรมศาสตร์และไม่ได้เป็นศิษย์เก่าธรรมศาสตร์
วัตถุประสงค์
1. มุ่งให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ แนวความคิดและทิศทางใหม่ในการบริหารองค์กร ที่สอดคล้องกับ
สถานการณ์ในปัจจุบัน
2. เสริมสร้างความคิดในเรื่องความเป็นประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมในการชี้นา ป้องกันและแก้ไขปัญหา
สังคม
3. สร้างโอกาสในการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างผู้เข้าอบรม วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
4. เสริมสร้างเครือข่ายสัมพันธภาพ (Network) ระหว่างผู้เข้าอบรม อันจะนาไปสู่ การร่วมมือกันในอนาคต
เพื่อชุมชน สังคม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และประเทศชาติ
5. เสริมสร้างจิตสาธารณะและความรับผิดชอบต่อสังคมตลอดจนการสืบ ทอดอุดมการณ์ “เพื่อสัง คม” ของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หลักสูตร
จานวน 90 ชั่วโมง ประกอบด้วย
1. การบรรยายภาคทฤษฎี และรายงานวิชาการกลุ่มด้านเศรษฐกิจและด้านสังคม
2. การศึกษาดูงานบริษัทภายในประเทศและต่างประเทศ
3. กิจกรรมประชุมกลุ่มวิชาการ
4. กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
โดยเนื้อหาของหลักสูตร จะประกอบด้วยเนื้อหาสาระ ด้านเศรษฐกิจ – การเงิน การเมือง – กฎหมาย การบริหาร
จัดการ การสื่อสาร ธรรมะและสังคม เป็นต้น (ดูรายละเอียดหลักสูตรได้ที่ WWW.TLPTU.COM) ขอสงวนสิทธิ์ในการ
เปลี่ยนแปลงเนื้อหาหลักสูตร วิทยากร วัน และเวลาการอบรม ตามความเหมาะสม
หลักการและเหตุผล หลักสูตรนักบริหารระดับสูง “ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม” (นมธ.) รุน่ ที่ 12

หน้าที่ 1

วัน เวลา และสถานที่
รุ่นที่ 12 ภาคบรรยาย วันที่ 5 กุมภาพันธ์ – 28 พฤษภาคม 2561
(ปกติอบรมเวลา 13.30 – 18.00 น. ของวันจันทร์)
ศึกษาดูงาน
กิจกรรมรับเพื่อนใหม่
ต่างประเทศ
การดูงานในประเทศ

วันที่ 3 – 4 มีนาคม 2561 ณ จังหวัดชลบุรี
วันที่ 6 – 12 พฤษภาคม 2561 ณ ประเทศญี่ปุ่น
วันที่ 19 – 20 พฤษภาคม 2561

เงื่อนไขการผ่านการอบรมเพื่อการรับประกาศนียบัตรของหลักสูตรฯ พิจารณาจากเงื่อนไขต่างๆ ดังนี้
1.
2.
3.
4.

ผู้เข้าอบรมจะต้องเข้าอบรมไม่ต่ากว่าร้อยละ 80 ของหลักสูตร (ขาดได้ไม่เกิน 3 ครั้ง)
เข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์อย่างสม่าเสมอ
เข้าร่วมประชุมกลุ่มวิชาการรวมทั้งมีส่วนร่วมในการจัดทารายงานวิชาการกลุ่ม
กรณี ล าอบร มจะต้ อ งมี เอกสารการลาอบร ม ซึ่ ง สาม ารถดาวน์ โหลดแบบ ฟอร์ ม ใบลาอบรมได้ ที่
WWW.TLPTU.COM
(ใช้เป็นหลักฐานในการพิจารณากรณีขาดเกิน 3 ครั้ง)

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. กรณี ที่ ผู้ส มั ค รเข้ า อบรมที่ เ ป็น ผู้ บ ริ หาร อาจารย์ ศิ ษ ย์เ ก่ า หรือ ผู้ เ คยศึ ก ษาในหลั กสู ต รใดหลั ก สูต รหนึ่ ง
ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และเป็นผู้บริหารในระดับสูงของหน่วยงาน อายุ 35 ปีขึ้นไปโดยมีผู้รับ รองการ
สมัคร
2. กรณีที่ไม่ได้เป็นศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้สมัครเข้าอบรมเป็นผู้บ ริหารระดับ สูง ของหน่วยงาน อายุ
40 ปีขึ้นไปโดยมีผู้รับรองงการสมัคร
3. หรือผู้สมัครเข้าอบรมที่เป็นผู้บริหารระดับสูงหรือบุคคลที่คณะกรรมการประจ าหลักสูต รพิจ ารณาเห็นเป็นการ
สมควร
หมายเหตุ : ผู้รับ รองการสมัครควรเป็น ผู้บัง คับ บัญชา/หน่วยงาน หรือเป็นผู้ผ่านการอบรมหลักสูต ร นมธ .
รุ่นที่ 1 - 11
จานวนรับ
รุ่นที่ 12 รับจานวน 120 ท่าน
การรับสมัคร
รุ่นที่ 12 เปิดรับสมัคร วันที่ 1 – 30 พฤศจิกายน 2560
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

หลักการและเหตุผล หลักสูตรนักบริหารระดับสูง “ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม” (นมธ.) รุน่ ที่ 12

หน้าที่ 2

ประกาศผล
รุ่นที่ 12 ประกาศผลวันที่ 22 ธันวาคม 2560 ทางเว็บไซด์ www.tlptu.com
การรายงานตัว
หลักสูตร นมธ. ได้กาหนดให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องรายงานตัว ในวันที่ 9 - 10 มกราคม 2561 เพื่อเป็น
การยืนยันการเข้าอบรม และกรอกรายละเอียดข้อมูลต่างๆ ก่อนที่จะเข้ารับการอบรม ทั้ง นี้ การเข้ารายงานตัวนั้น จะ
แบ่งตามลาดับในแต่ละวัน
ค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วยค่าเอกสารตาราเรียน ค่าใช้จ่ายในการทัศนศึกษาภายในประเทศ ค่าอาหาร ของว่างเครื่องดื่ม
และของที่ระลึกตลอดระยะเวลาการเข้าร่วมอบรมหลักสูต ร จานวน 80,000 บาท (ไม่รวม VAT 7%) กาหนดชาระ
ค่าธรรมเนียมอบรม ภายในวันที่ 22 ธันวาคม 2560 – 10 มกราคม 2561
ค่าใช้จ่ายในการไปดูงานต่างประเทศ โดยประมาณ 80,000 บาท (ซึ่งขึ้นอยู่กับความสมัครใจของผู้เข้าอบรม)
ซึ่งจะเดินทางภายในวันที่ 6 – 12 พฤษภาคม 2560
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ผู้เข้าอบรมได้เพิ่มพูน ฟื้นฟูความรู้ และวิสัยทัศน์ ในด้านบริหารจัดการและอื่นๆเพิ่ม
2. ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ ประสบการณ์ แนวคิดและมุมมองใหม่ๆ จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
3. ผู้เข้าอบรมได้แลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ในหลายๆมุมมองซึ่งกันและกัน
4. ผู้เข้าอบรมได้สร้างเครือข่ายและความสัมพันธ์เพื่อความร่วมมือในอนาคต

หลักการและเหตุผล หลักสูตรนักบริหารระดับสูง “ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม” (นมธ.) รุน่ ที่ 12

หน้าที่ 3

กาหนดการหลักสูตรนักบริหารระดับสูง "ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม" (นมธ.) รุ่นที่ 12
ระหว่างวันที่ 5 กุมภาพันธ์ – 28 พฤษภาคม 2561
รับสมัคร นมธ.รุ่นที่ 12

วันที่ 1 พฤศจิกายน -12 ธันวาคม 2560

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก นมธ.รุ่นที่ 12

วันที่ 28 ธันวาคม 2560

ลาดับ

วันอังคารที่ 9 มกราคม 2561

10.00-16.00 น.

วันพุธที่ 10 มกราคม 2561

10.00-16.00 น.

วันบรรยาย

1

วันจันทร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561

2
3

วันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561
วันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561

4

วันจันทร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561

5
6
7
8
9

วันที่ 3-4 มีนาคม 2561
วันอังคาร ที่ 6 มีนาคม 2561
วันจันทร์ที่ 12 มีนาคม 2561
วันจันทร์ที่ 19 มีนาคม 2561
วันจันทร์ที่ 26 มีนาคม 2561

10

วันจันทร์ที่ 2 เมษายน 2561

11

วันจันทร์ที่ 9 เมษายน 2561

12

การจัด
เลี้ยง
อาหาร
กลางวัน

รายงานตัว ลาดับที่ 001 – 060 ทั้งนี้ แต่ละท่านจะใช้เวลา 1 ชม. เลือกเวลา
ตามท่านสะดวกภายในเวลาที่กาหนดให้
รายงานตัว ลาดับที่ 061 - 120 ทั้งนี้ แต่ละท่านจะใช้เวลา 1 ชม. เลือก
เวลาตามท่านสะดวกภายในเวลาที่กาหนดให้
เวลาการบรรยาย

งานกิจกรรมหลังการบรรยาย

เวลา
13.30-15.30 น.

18.00-22.00 น.

กิจกรรมวันแรกพบ
นมธ. 11 พบ นมธ. 12
หลักสูตร 13.30-18.00 น.
บรรยายช่วงที่ 2
กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
หลักสูตร 13.30-18.00 น.
บรรยายช่วงที่ 2
กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
ประชุมเตรียมงาน
หลักสูตร 13.30-18.00 น. บรรยายช่วงที่ 1
บรรยายช่วงที่ 2
“รับเพื่อนใหม่ นมธ. 12”
กิจกรรมรับเพื่อนใหม่ นมธ. 12 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา
สีเขียว 13.30-18.00 น. บรรยายช่วงที่ 1
บรรยายช่วงที่ 2
กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
สีเหลือง 13.30-18.00 น. บรรยายช่วงที่ 1
บรรยายช่วงที่ 2
กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
สีแดง 13.30-18.00 น. บรรยายช่วงที่ 1
บรรยายช่วงที่ 2
กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
สีฟ้า
13.30-18.00 น. บรรยายช่วงที่ 1
บรรยายช่วงที่ 2
กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
เสนอผลงาน
สีเขียว 13.30-18.00 น. บรรยายช่วงที่ 1
กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ภาคพิเศษ
ด้านสังคม
หลักสูตร 12.00-18.00 น.

พิธีเปิดหลักสูตร
ปฐมนิเทศ
บรรยายช่วงที่ 1
บรรยายช่วงที่ 1

16.00-18.00 น.

การจัดเลี้ยง
อาหารเย็น

สีเหลือง

13.30-18.00 น.

บรรยายช่วงที่ 1

วันอังคาร ที่ 24 เมษายน 2561

สีแดง

13.30-18.00 น.

บรรยายช่วงที่ 1

13
14
15
16
17
18

วันจันทร์ ที่ 30 เมษายน 2561

สีฟ้า

13.30-18.00 น.

วันพุธ ที่ 2 พฤษภาคม 2561
วันที่ 6-12 พฤษภาคม 2561
วันจันทร์ ที่ 14 พฤษภาคม 2561
วันที่ 19-20 พฤษภาคม 2561
วันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม 2561

รุ่นที่ 12

13.30-18.00 น.

รุ่นที่ 12

13.30-18.00 น.

19

วันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม 2561

หลักสูตร 12.00-18.00 น.

หมายเหตุ : เอกสารฉบับนีย้ งั ไม่สมบูรณ์จะมี การแก้ไขอี กครัง้

บรรยายช่วงที่ 1

บรรยายช่วงที่ 2

กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ภาคพิเศษ

เสนอผลงาน
กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ภาคพิเศษ
ด้านเศรษฐกิจ
บรรยายช่วงที่ 1
บรรยายช่วงที่ 2
กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ภาคพิเศษ
งานกอล์ฟการกุศลหรือกิจกรรมหาทุนอื่นๆ นมธ.รุ่นที่ 12
การศึกษาดูงานต่างประเทศ ณ ประเทศญี่ปุ่น
บรรยายช่วงที่ 1
บรรยายช่วงที่ 2
กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
การศึกษาดูงานในประเทศ ณ จ.ภูเก็ต
บรรยายช่วงที่ 1
บรรยายช่วงที่ 2
กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
พิธีปิดหลักสูตร
บรรยายช่วงที่ 1
งานเลี้ยงพิธีปิด
นมธ. รุ่นที่ 12

Update: 31/10/60

17.00 น.

