
 
รายละเอียดโครงการพัฒนาผู้บริหารระดับสูง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

หลักสูตร TU-EDP(Thammasat University–Executive Development Program)  รุ่นท่ี 5 
จัดโดย ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

                 ภาคทฤษฏี ระหว่างวันท่ี 6 สิงหาคม – วันท่ี 17 ธันวาคม 2562 
                 ภาคศกึษา ณ ต่างประเทศ ประมาณเดือนพฤศจิกายน 2562 

ณ  ห้องประชุมโดมบริหาร 3 อาคารโดมบริหาร ชัน้ 3  มธ. ศูนย์รังสิต 
จ านวน 51 ช่ัวโมง 

 
1. หลักการและเหตุผล 

 การเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วในด้านเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี  สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ       
ท่ีสง่ผลให้สถาบนัอดุมศกึษาต้องปรับตวัให้เทา่ทนัการเปล่ียนแปลงเพ่ือให้สามารถธ ารงไว้ซึ่งพนัธกิจในการชีน้ า
สงัคมผ่านการวิจยั การเรียนการสอน และการให้บริการวิชาการ ประกอบกบัสถานการณ์ Disrupted  World ท่ี
เป็นการเปล่ียนแปลงอย่างพลิกโฉมในโลกปัจจุบนั  ผู้บริหารสถาบนัอุดมศึกษาจึงจ าเป็นต้องปรับตวัเพ่ือให้
พร้อมรับมือต่อการเปล่ียนแปลง ควบคู่ไปกับการมีทักษะด้านการบริหารจัดการท่ีทันสมัยได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 โครงการ Thammasat University - Executive Development Program (TU-EDP) จึงถกูพฒันาขึน้
เ พ่ื อยก ระดับความ รู้ความสามา รถ  และ เต รียมความพ ร้อมใ ห้กับกลุ่ มผู้ บ ริ ห า ร รุ่ น ใหม่ ขอ ง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ให้เป็นผู้ น าการเปล่ียนแปลง สามารถด าเนินธุรกิจด้านการศึกษารูปแบบใหม่ท่ี
แตกตา่งจากเดมิ และสร้างสรรค์นวตักรรมท่ีเป็นประโยชน์กบัองค์กรตอ่ไป 
 

2. วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือเตรียมความพร้อมของผู้บริหารยคุใหม่ทัง้ในระดบัคณะ และมหาวิทยาลยั 
2. เพ่ือเตรียมความพร้อมผู้บริหารให้เป็นผู้น าการเปล่ียนแปลง  
3. เพ่ือเสริมสร้างความรู้ทกัษะท่ีเหมาะสมกบัการบริหารสถาบนัอดุมศกึษา 
4. เพ่ือเตมิเตม็การเรียนรู้ผ่านกรณีศกึษา และการดงูานในสถาบนัอดุมศกึษาชัน้น าของโลก 
5. เพ่ือให้ผู้ เข้าอบรมสามารถคิดและพฒันาโครงการท่ีนา่สนใจ เป็นประโยชน์ และสามารถน าไปปฏิบตัิ

ได้จริงในหนว่ยงานต้นสงักดั 
6. เพ่ือสร้างเครือขา่ยผู้บริหารของมหาวิทยาลยั 

 

3. แผนงานและปริมาณงาน 
ก. ขอบเขตเนือ้หาวิชา แบง่ออกเป็น 2 สว่น รวม 51 ชัว่โมง ดงันี ้

ภาคทฤษฏี จ านวน 51 ชัว่โมง พร้อมทัง้การลงมือภาคปฏิบตัโิดยการจดัท าโครงการ (Project 
Presentation) 
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ครัง้ที่ หัวข้อ จ านวน
ชั่วโมง 

Chapter 1 : The Disrupted World 15 

 Thammasat : Thriving in the Disrupted Age ธรรมศาสตร์ในอนาคต-นานาชาต ิ 2 

 เสวนาหวัขอ้ Disrupted World 3 
 ความท้าทายของธุรกิจการศกึษาในยคุ Education 4.0 2 

 Leader  Shift  in  Disrupted  World 2 
 ศกึษาดงูานบริษัท Huawei ประเทศไทย ด้าน Digital and Innovation 3 
 Chapter 1 Workshop : Disrupted World (Scenario Based) and การจดัท าแผนบรูณาการ  3 

Chapter 2 : Driving TU Excellence 14 

 องค์กรสมรรถนะสงู (High Performance Organization) 2 
 การขบัเคลือ่นองค์กรด้วยนวตักรรม (Leading Innovation with Design Thinking) 2 
 การขบัเคลือ่นงานวิจยัสูค่วามเป็นเลศิระดบันานาชาติ 2 
 การบริหารความเสีย่ง 2 
 ศกึษาดงูานบริษัท ปตท.จ ากดั มหาชน  ด้าน Innovation Organization 3 
 Chapter 2 Workshop : การท า SWOT  Analysis และการตัง้เป้าหมาย TU-Excellence 3 

Chapter 3 : High Performance Leadership 19 

 HR Challenge 2 
 การบริหารการเงินและงบประมาณ 2 
 กฎหมายและหลกันติิธรรม (Dos and Don’ts) 2 
 Management 4.0 2 
 Digital Leadership 2 
 การพฒันาบคุลกิภาพและเสริมศกัยภาพส าหรับผู้บริหาร 3 
 ศกึษาดงูานวิทยาลยัแพทยศาสตร์นานาชาตจิฬุาภรณ์ ด้าน Mobile and Application 3 
 Chapter 3 Workshop : การจดัท าแผนบรูณาการ 3 

ศกึษาดงูานภาคตา่งประเทศ 
Project Presentation 3 

 รวม 51 
   

             ภาคการศึกษา ณ ต่างประเทศ  
             รายละเอียดการศกึษาและสมัมนาจะแจ้งให้ทราบภายหลงั 

 

4. คุณสมบัตผู้ิเข้าอบรม 

         เป็นผู้ด ารงต าแหนง่บริหารระดบัสงูของมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ได้แก่ รองอธิการบดี ผู้ชว่ยอธิการบดี 
คณบดี และรองคณบดี จ านวนประมาณ 30 คน 
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5.ดัชนีวัดผลส าเร็จของโครงการ 

 1.เวลาของผู้ เข้ารับการฝึกอบรมไมน้่อยกวา่ร้อยละ 85  ของระยะเวลาการอบรมทัง้หมดในหลกัสตูร 

 2.การติดตามผลการเข้ารับการอบรมมีระดบัความพงึพอใจของการน าความรู้ไปประยกุต์ใช้ในการ
ปฏิบตังิาน/บริหารงานอยูใ่นระดบัไมน้่อยกว่าร้อยละ 80          

3.รายงานสรุปการจดัท าโครงการรายงานกลุม่ๆละ 1 เลม่ 

6. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ   ผู้ เข้ารับการอบรม 

1.  มีความรู้ ความเข้าใจ และพฒันาทกัษะด้านการบริหารจดัการยคุใหม ่สามารถเตรียมความพร้อม
รับการเปล่ียนแปลงในสถานการณ์ Disrupted World 

2.  เข้าใจกระบวนการน ายทุธศาสตร์ระดบัองค์กรไปสูก่ารปฏิบตัิ ระบบการบริหารความเส่ียงและ
ระบบการบริหารตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 

3. มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการการด าเนินงาน และการบริหารงานอดุมศกึษา 
4. สามารถสร้างสรรค์นวตักรรมท่ีเป็นประโยชน์ และน าไปปฏิบตัไิด้จริงในหนว่ยงานต้นสงักดั 

7.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนษุย์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ โทรศพัท์ 02-5644440-4 ตอ่ 1891-2 โทรสาร 
02-564-2904 อีเมล์ pd_tu@hotmail.com ผู้ประสานงาน อิสรีย์ นกเดช  (09-09629786)  สรัุสวดี อาจนนท์ลา 
(089-4568879) 

 

 
 

 
 


