หลักสูตรนักบริหารระดับสูง “ธรรมศาสตร์เพื่อสังคมและโลก” ( นมธล. ) รุน่ ที่ 3
(Thammasat World Leadership Program : TWLP 3 )
หลักการและเหตุผล
ยุคโลกาภิวตั น์เป็ นยุคทีม่ คี วามเชื่อมโยงกันอย่างสูง เหตุการณ์หรือความเป็ นไปทีเ่ กิดขึน้ ในประเทศหนึ่งย่อม
ส่งผลกระทบต่อประเทศอื่นๆ รวมถึงประเทศไทย นอกจากนี้แต่ละประเทศต่างมีนโยบายเปิ ดประเทศกันมากขึน้ ทัง้ ใน
ด้า นเศรษฐกิจ การเมือง และสัง คม ดังนัน้ จึง เป็ น เรื่อ งสาคัญ สาหรับ ผู้บริ ห ารที่ต้อ งมีค วามรู้ค วามเข้า ใจเกี่ยวกับ
สภาพแวดล้อมโลกที่เป็ นอยู่ใ นปจั จุบนั กฎเกณฑ์กติการะหว่างประเทศ ความสัมพัน ธ์ระหว่างประเทศทัง้ ในด้า น
เศรษฐกิจ และการเมือง การรูจ้ กั ประเทศต่างๆ ทีม่ อี ทิ ธิพลและความสาคัญต่อประเทศไทยและต่อภูมภิ าค รวมทัง้ ต้อง
เข้าใจถึงความเชื่อมโยงของสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึน้ ในโลกที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อประเทศไทย เพื่อนาความรู้
ความเข้าใจดังกล่าวไปประกอบการบริหารจัดการ การกาหนดวิสยั ทัศน์ และนโยบาย การวางแผนต่างๆ ทัง้ ในส่วนของ
องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรระหว่างประเทศต่อไป
นอกจากความรูท้ างวิชาการแล้ว การติดต่อสือ่ สารระหว่างประเทศมีความสาคัญมากขึน้ ทุกที ดังนัน้ ผูบ้ ริหาร
จาเป็ นต้องเรียนรูท้ กั ษะทีจ่ าเป็ นทีต่ อ้ งใช้ในการชีวติ ประจาวันของการทาธุรกิจ หรือติดต่อระหว่างประเทศ ซึง่ หลักสูตร
นมธล. จะให้ความสาคัญในการพัฒนาทักษะดังกล่าว เพื่อนาไปคาดการณ์ หรือประกอบการตัดสินใจในการดาเนิน
ธุรกิจของตนเองต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเสริมสร้างวิสยั ทัศน์ให้กบั ผูบ้ ริหารระดับสูงขององค์กรต่างๆ
2. เพื่อให้ผเู้ ข้าอบรมตระหนักถึงความสาคัญ และความเชื่อมโยงกันระหว่างสถานการณ์ทเ่ี กิดขึน้ ในโลกทีส่ ่งผล
ต่อประเทศไทย
3. เพื่อเสริมสร้างให้ผู้บริหารมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมโลกที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อให้เข้าใจ
สถานการณ์ทเ่ี กิดขึน้ ในโลก และอิทธิพลของประเทศต่างๆ อันจะส่งผลกระทบทัง้ ทางเศรษฐกิจ การเมือง และ
กลไกองค์ระหว่างประเทศทีส่ าคัญ
4. เสริมสร้างทักษะด้านสังคมในการติดต่อระหว่างประเทศ
5. เพื่อนาความรูท้ ่ไี ด้รบั ไปประกอบการกาหนดนโยบายการบริหารทัง้ ในระดับประเทศ องค์กร และหน่ วยงาน
ธุรกิจต่างๆ
6. เพื่อให้เกิดการแลกเปลีย่ นความรูแ้ ละประสบการณ์ระหว่างผูเ้ ข้ารับการอบรม และวิทยากรซึง่ เป็ นผูม้ คี วามรู้
ความเชีย่ วชาญในด้านต่างๆ
7. เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายสัมพันธภาพ (Network) ระหว่างผูเ้ ข้าอบรม อันจะนามาสู่การร่ว มมือกันไปในอนาคต
เพื่อชุมชนสังคมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และประชาชนต่อไป

หลักสูตร ประกอบด้วยภาคทฤษฎีและภาคปฏิ บตั ิ กิ จกรรมต่างๆรวมมากกว่า 100 ชัวโมง
่
(ไม่รวมการศึกษาดูงาน ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา)
1. ภาคทฤษฎี เน้นการบรรยายและแลกเปลีย่ นความคิดเห็น
2. ภาคปฏิบตั ิ จัดให้มี workshop ในหัวข้อต่างๆ กัน
3. กิจกรรมรายงานวิชาการกลุ่ม
4. กิจกรรมรับเพื่อนใหม่
5. การศึกษาดูงานต่างประเทศ ณ ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี **รวมอยู่ในค่าอบรม**
(เยีย่ มชม Korea University และ บริษทั ชัน้ นา)
6. การศึกษาดูงานต่างประเทศ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา : **ไม่รวมอยูใ่ นค่าใช้จ่ายทีเ่ รียกเก็บตามแต่สมัครใจ**
7. กิจกรรม TEA TALK
8. กิจกรรมถกแถลงโดยกลุ่มต่างๆ
9. กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
10. กิจกรรมเพื่อสังคม โดย ชมรม นมธล.รุ่นที่ 3
เนื้ อหารายละเอียดหลักสูตร
1. ภาคทฤษฎี : เน้นการบรรยายและแลกเปลีย่ นความคิดเห็น
1.1 ความรูด้ า้ นภาพรวมของประเทศไทยและความสัมพันธภาพของประเทศไทยกับเวทีโลก
1.1.1 เศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลกในยุคโลกาภิวตั น์
1.1.2 ประเทศไทยกับการเมืองความมันคงของโลก
่
1.2 บทบาทขององค์กรระหว่างประเทศทีม่ ตี ่อประเทศไทย
1.2.1 องค์การการค้าโลก (World Trade Organization : WTO)
1.2.2 ธนาคารโลก (World Bank)
1.2.3 องค์การสหประชาชาติ (United Nations : UN)
1.3 การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในระดับภูมภิ าคและระดับทวิภาคีทม่ี คี วามสาคัญกับประเทศไทย
1.3.1 ภาพรวมการร่วมกลุม่ ทางเศรษฐกิจของไทย และการรวมกลุ่มในระดับภูมภิ าค
1.3.2 การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจระดับทวิภาคี และเขตการค้าเสรีภายใต้กรอบอาเซียนกับ
ประเทศคู่เจรจา
1.4 รูจ้ กั ประเทศสาคัญทีส่ ง่ ผลกระทบต่อประเทศไทยทัง้ ด้านเศรษฐกิจและการเมืองระหว่างประเทศ
1.4.1 สหรัฐอเมริกา
1.4.2 สหภาพยุโรป
1.4.3 จีน
1.4.4 เกาหลีใต้ และไต้หวัน
1.4.5 อาเซียนและประเทศในกลุม่ อาเซียน
1.4.6 ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์
1.4.7 ญีป่ นุ่
1.5 การบริหารองค์กรและดาเนินธุรกิจในยุคโลกาภิวตั น์
1.5.1 ธุรกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise) และการบริหารจัดการธุรกิจในยุคโลกาภิวตั น์
1.5.2 ระบบการเงินในยุคโลกาภิวตั น์
1.5.3 ธรรมาภิบาล (Good Governance) ในยุคโลกาภิวตั น์
1.6 ประเทศไทยกับความขัดแย้งในภูมภิ าคเอเชียแปซิฟิก
1.7 ปญั หาชายแดนภาคใต้ ชนกลุม่ น้อย และแรงงานต่างประเทศ

2. ภาคปฏิ บตั ิ : ผูเ้ ข้าอบรมจะต้องเข้าร่วม workshop ดังนี้
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
วัน เวลา และสถานที่
กาหนดอบรมระหว่างวันที่ 4 มิถุนายน – 24 กันยายน 2562
(ปกติอบรมเวลา 14.00 – 18.00 น. ของวันอังคารทุกสัปดาห์)
คุณสมบัติผสู้ มัคร
1. เป็ นผูผ้ ่านหลักสูตรนักบริหารระดับสูง “ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม” (นมธ.) รุ่นใดรุ่นหนึ่ง
2. หรือผูส้ มัครเข้าอบรมเป็ นผูผ้ ่านการอบรมหลักสูตรผูบ้ ริหารระดับสูงรุ่นใดรุ่นหนึ่งของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หรือหลักสูตรผูบ้ ริหารระดับสูงอื่นใด เช่น วปอ. / ปปร. / วตท. / พตส. / นธป. / สสสส. / วพน. เป็ นต้น
3. หรือกรณีผู้สมัค รเข้าอบรมไม่ได้ผ่านหลักสูตร นมธ. หรือหลักสูตรอื่นใด (ตามข้อ 2 ) จะต้อ งเป็ น ผู้บริหาร
ระดับ สูงขององค์ก ร หรือ หน่ ว ยงานที่มีอ ายุ 40 ปี ข้นึ ไปโดยหน่ ว ยงานเป็ น ผู้จ ัด ส่ง เข้า อบรม และต้องมา
ลงทะเบียนเรียนหลักสูตร นมธ. ในภายหลัง
4. หรือ ผู้ส มัค รเข้า อบรมเป็ น ผู้บ ริห ารระดับ สูง หรือ บุ ค คลที่ค ณะกรรมการประจ าหลัก สูต รพิจ ารณาเห็น เป็ น
การสมควร
จานวนรับ
รับจานวน 120 ท่าน
- เป็ นศิษย์จากหลักสูตร นมธ. จานวน 90 ท่าน
- หน่วยงาน / องค์กร จัดส่งบุคลากรเข้าอบรม จานวน 30 ท่าน
การรับสมัคร
- เปิ ดรับสมัครตัง้ แต่บดั นี้ – 24 พฤษภาคม 2562
ค่าธรรมเนี ยมการอบรม
- ค่าธรรมเนียมการอบรม ( รวมค่าใช้จ่ายในการทัศนศึกษาดูงาน ณ ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้ แต่ไม่
รวมค่าใช้จ่ายในการทัศนศึกษาดูงาน ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา )
ราคา 139,100 บาท ( รวม VAT 7 % )
การพิ จารณาคัดเลือก
ตามสัดส่วนจานวนโควต้าใน นมธ.แต่ละรุ่น และบุคคลทัวไป
่ , ประเภทธุรกิจ , ผูส้ มัครก่อนหลัง , สัดส่วนอายุ
และ ชายหญิง เป็ นต้น ทัง้ นี้รายละเอียดต่างๆ เป็ นไปตามทีค่ ณะกรรมการประจาหลักสูตรพิจารณาคัดเลื อกและถือว่า
การพิจารณาดังกล่าวเป็ นทีส่ ดุ อนึ่ง ผูส้ มัครทีไ่ ม่ได้รบั การคัดเลือกในครัง้ นี้ สามารถใช้ขอ้ มูลการสมัครเพื่อพิจารณาใน
ครัง้ ต่อไปได้
การรายงานตัว
หลักสูตร นมธล. ได้กาหนดให้ผทู้ ่ไี ด้รบั การคัดเลือกจะต้องรายงานตัว ในวันที่ 27 -28 พฤษภาคม 2562
เพื่อเป็ นการยืนยันการเข้าอบรม และกรอกรายละเอียดข้อมูลต่างๆ ก่อนทีจ่ ะเข้ารับการอบรม ทัง้ นี้ การเข้ารายงานตัว
นัน้ จะแบ่งตามลาดับในแต่ละวัน
หมายเหตุ. ทางสถาบันฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี
ย่ นแปลงกาหนดการหรือรายละเอียดการอบรมโดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า*
์

