
 
 

      
 
ประเภท 1 หลักสูตรบุคลากรเฉพาะด้านการมีส่วนร่วมและพัฒนาชุมชน 
 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 เพ่ือให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานด้านการมีส่วนร่วมและพัฒนาชุมชน ได้เข้าใจถึงบทบาทหน้าที่      
ความรับผิดชอบตามประกาศบุคลากรเฉพาะด้านการมีส่วนร่วมและพัฒนาชุมชน ประจ าโรงงาน ที่สอดคล้อง       
ตามมาตรฐานด้านการมีส่วนร่วมและพัฒนาชุมชนของผู้ประกอบการอุตสาหกรรม สามารถท างานบนฐานความรู้ 
สามารถวิเคราะห์ชุมชนให้เห็นศักยภาพและโอกาสในด้านต่างๆ เพ่ือน าข้อมูลมาเขียนโครงการ วางแผน ออกแบบ
กระบวนการจัดท าโครงการภายใต้การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน โดยใช้ชุมชนเป็นฐานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
เกิดประโยชน์อย่างยั่งยืนทั้งโรงงานและชุมชน  
 

กลุ่มเป้าหมาย 
 บุคลากรระดับหัวหน้างาน ระดับปฏิบัติการด้านชุมชนสัมพันธ์ หรือที่ได้รับมอบหมายให้ท างานเกี่ยวข้องกับ 
การมสี่วนร่วมและพัฒนาชุมชน  
 

จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมและทดสอบ  จ านวน 30 คน ต่อรุ่น/หลักสูตร 
 

รูปแบบการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ  
การบรรยาย การถาม-ตอบ การระดมสมอง การฝึกปฏิบัติวิเคราะห์จากกรณีศึกษา การใช้สื่อวีดีทัศน์ 
  

ระยะเวลาในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติ  จ านวน 2 วัน เเละทดสอบ  จ านวน 0.5 วัน 
 

วัน เวลา และสถานที่จัดฝึกอบรม   
      - วันที่  23 - 25  มิถุนายน  2564 

- เวลา 08.30 – 20.00 น. ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ศูนย์รังสิต 
 

การประเมินผล 
 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมต้องเข้าอบรมตลอด 2 วัน และมีผลการสอบผ่านเกณฑ์ 65 % ขึ้นไปจึงจะได้รับ 
ใบรับรองเพ่ือขอขึ้นทะเบียนเป็นบุคลากรเฉพาะด้านการมีส่วนร่วมและพัฒนาชุมชนประจ าโรงงาน ประเภท
บุคลากรเฉพาะด้านการมีส่วนร่วมและพัฒนาชุมชน 
 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเป็นบุคลากรเฉพาะด้านการมีส่วนร่วมและพัฒนาชุมชน 
สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 2. บุคลากรที่ได้รับการฝึกอบรมเกิดความตระหนักและเห็นความส าคัญในการเป็นบุคลากรเฉพาะด้าน     
การมีส่วนร่วมและพัฒนาชุมชน ประจ าโรงงาน อย่างมืออาชีพ 

3. บุคลากรที่ผ่านการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจในงานด้านการมีส่วนร่วมและพัฒนาชุมชน และสามารถ
ผ่านการทดสอบเพื่อขึ้นทะเบียนได้ตามเกณฑ์ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม  

 

 
 
 



 
 
คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรมและการทดสอบ  
 ระดับการศึกษา 
 1. ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ที่มีความรู้  ทักษะ และมี
ประสบการณ์การท างานทั่วไป อย่างน้อย 4 ปี หรือประสบการณ์เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับด้านการมีส่วนร่วมและพัฒนา
ชุมชน หรือการบริหารด้านความรับผิดชอบต่อสังคมประจ าโรงงาน อย่างน้อย 2 ปี 
 2. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าขึ้นไป ที่มีความรู้ทักษะและมีประสบการณ์การท างาน
ทั่วไป อย่างน้อย 2 ปี หรือประสบการณ์เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับด้านการมีส่วนร่วมและพัฒนาชุมชน หรือการบริหาร        
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมประจ าโรงงาน อย่างน้อย 1 ปี 
 การอบรมและทดสอบ 
 1. ต้องผ่านการอบรมและผ่านการทดสอบ หรือ 
 2. เคยปฏิบัติหน้าที่หรือเป็นพนักงานประจ าโรงงานของโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมของกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม (CSR-DIW) หรือ (CSR-DPIM) เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี ซึ่งผู้ประกอบกิจการให้การรับรอง โดยไม่
ต้องอบรมแต่ต้องผ่านการทดสอบ 
 

เอกสารการสมัครฝึกอบรมและการทดสอบ 
1. แบบฟอร์มค าขอเข้ารับการอบรมและทดสอบเพ่ือมีบุคลากรเฉพาะด้านความรับผิดชอบต่อสังคม   

ประจ าโรงงาน (บฉ.ส1) 
2. ส าเนาหลักฐานการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า และหนังสือประสบการณ์

การท างานทั่วไป อย่างน้อย 4 ปี หรือประสบการณ์เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับด้านการมีส่วนร่วมและพัฒนาชุมชน      
หรือการบริหารด้านความรับผิดชอบต่อสังคมประจ าโรงงาน อย่างน้อย 2 ปี ซึ่งรับรองโดยผู้ประกอบกิจการโรงงาน  

3. ส าเนาปริญญาบัตรหรือผลการศึกษา (Transcript) และหนังสือรับรองประสบการณ์ท างานทั่วไป      
อย่างน้อย 2 ปี หรือประสบการณ์เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับด้านการมีส่วนร่วมและพัฒนาชุมชน หรือการบริหาร        
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมประจ าโรงงาน อย่างน้อย 1 ปี ซึ่งรับรองโดยผู้ประกอบกิจการโรงงาน 

4. ส าเนาบัตรประชาชน 
 
 

วิธีการสมัครเข้ารับการฝึกอบรมและทดสอบ 
ผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมและทดสอบ สามารถกรอกแบบฟอร์มออนไลน์ และสแกนเอกสารการสมั คร            

ที่หน้าเว็บไซต์ https://www.psds.tu.ac.th/short-training และน าเอกสารการสมัครอบรมและทดสอบฉบับจริง          
มาส่งในวันเข้ารับการอบรม สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม เบอร์โทรศัพท์  02-564-4440-79 ต่อ 1330 มือถือ         
080-289-8191     

 **หมายเหตุ วิทยาลัยฯ และกรมโรงงานอุตสาหกรรมจะพิจารณาคุณสมบัติพร้อมแจ้งผลผู้ผ่านการ
คัดเลือกทางอีเมล์ ผู้สมัครอบรมต้องยืนยันการเข้าร่วมอบรมและทดสอบ และช าระค่าสมัครอบรมและทดสอบ   
ตามเวลาที่ก าหนด และขอสงวนสิทธิ์ส าหรับการเลื่อนการฝึกอบรม หากจ านวนผู้สมัครในแต่ละรุ่นไม่เป็นไป
ตามที่ก าหนด 
 

ค่าสมัครอบรมและทดสอบ 
 กรณีที่ 1 : ค่าสมัครฝึกอบรมและทดสอบ ท่านละ 6,900 บาท   
 กรณีที่ 2 : ค่าสมัครเข้ารับการทดสอบอย่างเดียว (ส าหรับผู้ผ่านการอบรมมาแล้ว)  ท่านละ 500 บาท  

หมายเหตุ : ไม่รวมค่าที่พักและค่าใช้จ่ายส่วนตัวอ่ืนๆของผู้เข้าอบรม 
 
 
 



 
 

ก าหนดการอบรมและทดสอบ 
ประเภท 1 หลักสูตรบุคลากรเฉพาะด้านการมีส่วนร่วมและพัฒนาชุมชน 

วัน /เวลา รายละเอียดเนื้อหา วิทยากร 
วันที่ 23 มิ.ย. 64 วัตถุประสงค:์ เข้าใจวัตถุประสงค์ และแนวโน้มงาน CSR มาตรฐานความรบัผิดชอบต่อสังคม

ประจ าโรงงาน (CSR-DIW)  และบทบาทหนา้ที่และความรบัผิดชอบในการปฏบิัติงานเฉพาะด้าน
การมีส่วนร่วมและพัฒนาชุมชน การสร้างการมีส่วนร่วมจากชุมชน (Community Engagement) 

08.00 - 08.30 น. ลงทะเบียน  
08.30 - 08.45 น. กล่าวต้อนรับและกล่าวเปิดงานอบรม  คณบดีวิทยาลัยพฒันศาสตร์ฯ   
08.45 - 09.15 น. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมเรื่อง การข้ึนทะเบียน

บุคลากรเฉพาะดานความรับผดิชอบตอสังคมประจ าโรงงาน  
และนโยบายของกรมโรงงานอุตสาหกรรมดานการสงเสริม
อุตสาหกรรม เชน การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 

ผู้แทนกรมโรงงานอุตสาหกรรม  

09.15 - 10.45 น. เข้าใจงาน CSR และ Trend ในระดับต่างๆ / 
โรงงานกับชุมชนกบัการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยนื 

อาจารย์ฌานสิทธิ์ ยอดพฤติการณ์ 

10.45 - 11.00 น. รับประทานอาหารวา่ง / กิจกรรมสานสัมพันธ ์
11.00 - 12.15 น. หลักการพัฒนาชุมชนและการมีส่วนร่วม อ.ดร.มณฑาวดี ครุฑมีชัย 
12.15 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน  
13.00 - 14.30 น. เครื่องมือที่ใช้ท างานกับชุมชน  อ.ดร.มณฑาวดี ครุฑมีชัย  
14.30 - 14.45 น. พักรับประทานอาหารวา่ง / กิจกรรมสานสัมพนัธ ์
14.45 - 16.45 น. เครื่องมือที่ใช้ท างานกับชุมชน (ฝึกปฏิบัต)ิ  อ.ดร.มณฑาวดี ครุฑมีชัย 
17.00 - 20.00 น. กิจกรรมนักพัฒนาชุมชนอยา่งมสี่วนร่วม (โดยใช้เครื่องมือ

การท างานกับชุมชนมาประยุกตใ์ช้ในการสร้างเครือข่าย)  
ทีมผู้ช่วยวทิยากร ว.ป๋วย 

วันที่ 24 มิ.ย.64 วัตถุประสงค:์ เข้าใจและเห็นแนวทางจัดการความขัดแย้ง พัฒนาทักษะการท างานด้านการมีสว่น
ร่วมและพัฒนาชุมชน การประเมินผลตอบแทนจากการลงทนุดา้นสงัคมและท ารายงาน 

09.00 - 10.45 น. -การท าแผนที่ทางสังคมและการพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน อ.ดร.มณฑาวดี ครุฑมีชัย 
10.45 - 11.00 น. พักรับประทานอาหารวา่ง / กิจกรรมสานสัมพนัธ์ 
11.00 - 12.15 น. การท าแผนที่ทางสังคมและการพัฒนาชุมชนที่ยัง่ยืน อ.ดร.มณฑาวดี ครุฑมีชัย  
12.15 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั  
13.00 - 14.45 น. - การจัดการความขัดแย้งและการเจรจาเชิงสร้างสรรค์ 

โดยใช้หลักการมีส่วนร่วมกับชุมชน/โรงงาน  
อ.ปรีชา รุ่งรัตน ์
 

14.45 - 15.00 น. พักรับประทานอาหารวา่ง /กิจกรรมสานสัมพนัธ ์
15.00 - 16.00 น. -ความส าคัญการประเมินการลงทุนทางสังคม 

และผลตอบแทน SROI ในการน าไปเขียนรายงาน 
อ.ดร.เกศกุล สระกวี/ 
อ.เศรษฐภูมิ บัวทอง 

16.00 - 16.30 น. - ประเมินผลการอบรม/มอบวฒุิบัตร  
16.30 - 18.00 น. เตรียมตัวสอบประมวลความรู ้ ทีมผู้ช่วยวทิยากร ว.ป๋วย  
วันที่ 25 มิ.ย.64 วัตถุประสงค:์ ประมวลความรู้จากการอบรมและการสอบขึ้นทะเบียน 
08.45 น. เข้าห้องสอบ  
09.00-12.00 น. สอบขึ้นทะเบยีนบุคลากรเฉพาะด้านการมีสว่นร่วม        

และพัฒนาชุมชน 
จนท.กรมฯ  
และผู้ประสานงาน มธ. 



 
 

      
 
ประเภท 2 หลักสูตรบุคลากรเฉพาะด้านการบริหารความรับผิดชอบต่อสังคม ระดับทั่วไป 
 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 เพ่ือให้ผู้ที่ เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) เข้าใจถึงบทบาทหน้าที่       

ความรับผิดชอบตามประกาศบุคลากรเฉพาะด้านความรับผิดชอบต่อสังคมประจ าโรงงาน ที่สอดคล้องกับมาตรฐาน
ความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม สามารถวิเคราะห์นโยบาย วางแผน การบริหารงาน     
อย่างเป็นระบบในการก าหนดกลยุทธ์ในการบริหารองค์กรที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน และกลุ่มผู้มี      
ส่วนได้ส่วนเสีย และเชื่อมโยงการการให้ความส าคัญกับดูแลองค์กรให้สอดคล้องตามหลักกฎหมายของกรมโรงงาน
อุตสาหกรรมได้อย่างถูกต้อง อันจะส่งผลให้การท างานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมเกิดประโยชน์ทั้งต่อองค์กร    
และสังคม 

 

กลุ่มเป้าหมาย บุคลากรระดับหัวหน้างาน ระดับบริหารด้าน CSR / ชุมชนสัมพันธ์หรือท่ีได้รับมอบหมาย 
 

จ านวนผู้เข้ารับการอบรมและทดสอบ จ านวน  30 คน / รุ่น / หลักสูตร 
 

รูปแบบการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
การบรรยาย การถาม-ตอบ การระดมสมอง การฝึกวิเคราะห์จากกรณีศึกษา การใช้สื่อวีดีทัศน์ 
 

ระยะเวลาในการฝึกอบรมอบรม  จ านวน 2 วัน เเละทดสอบ จ านวน 0.5 วัน 
 

วัน เวลา และสถานที่จัดฝึกอบรม   
- วันที่  19 - 21  พฤษภาคม  2564 
- เวลา 08.30 – 20.00 น. ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 

 

การประเมินผล 
  ผู้เข้ารับการอบรมต้องเข้าอบรมทั้ง 2 วัน และมีผลการสอบผ่านเกณฑ์ 65% ขึ้นไปจึงจะได้รับใบรับรอง   
เพ่ือขอขึ้นทะเบียนเป็นบุคลากรเฉพาะด้านความผิดชอบต่อสังคมประจ าโรงงาน ประเภทบุคลากรเฉพาะด้าน       
การบริหารความรับผิดชอบต่อสังคม ระดับท่ัวไป 
 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. บุคลากรที่ได้รับการฝึกอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่  ด้านการบริหาร           

ความรับผิดชอบต่อสังคมระดับทั่วไป และสามารถน าองค์ความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการท างานได้อย่างมีคุณภาพ 
  2. บุคลากรที่ ได้รับการฝึกอบรมมีทักษะ สามารถพัฒนาเป็นบุ คลากรเฉพาะด้านการบริหาร                  
ความรับผิดชอบต่อสังคมระดับทั่วไป ประจ าโรงงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

3. ผู้เข้าร่วมอบรมได้เตรียมความพร้อมก่อนการเข้ารับการทดสอบ เพ่ือขึ้นทะเบียนบุคลากรเฉพาะด้าน    
การบริหารความรับผิดชอบต่อสังคมระดับทั่วไปประจ าโรงงาน 
 

 
 
 
 



 
 
คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรมและทดสอบ 

ระดับการศึกษา 
 1. ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ที่มีความรู้ทักษะ  และมี
ประสบการณ์การท างานทั่วไป อย่างน้อย 4 ปี หรือประสบการณ์เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับด้านการมีส่วนร่วมและพัฒนา
ชุมชน หรือการบริหารด้านความรับผิดชอบต่อสังคมประจ าโรงงาน อย่างน้อย 2 ปี 
 2. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าขึ้นไป ที่มีความรู้ทักษะและมีประสบการณ์การท างาน
ทั่วไป อย่างน้อย 2 ปี หรือประสบการณ์เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับด้านการมีส่วนร่วมและพัฒนาชุมชน หรือการบริหาร        
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมประจ าโรงงาน อย่างน้อย 1 ปี 
 การอบรมและทดสอบ 
 1. ต้องผ่านการอบรมและผ่านการทดสอบ หรือ 
 2. เคยปฏิบัติหน้าที่หรือเป็นพนักงานประจ าโรงงานของโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมของกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม (CSR-DIW) หรือ (CSR-DPIM) เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี ซึ่งผู้ประกอบกิจการให้การรับรอง โดยไม่
ต้องอบรมแต่ต้องผ่านการทดสอบ 
 

เอกสารการสมัครฝึกอบรมและการทดสอบ 
1. แบบฟอร์มค าขอเข้ารับการอบรมและทดสอบเพ่ือมีบุคลากรเฉพาะด้านความรับผิดชอบต่อสังคม   

ประจ าโรงงาน (บฉ.ส1) 
2. ส าเนาหลักฐานการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า และหนังสือประสบการณ์

การท างานทั่วไป อย่างน้อย 4 ปี หรือประสบการณ์เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับด้านการมีส่วนร่วมและพัฒนาชุมชน      
หรือการบริหารด้านความรับผิดชอบต่อสังคมประจ าโรงงาน อย่างน้อย 2 ปี ซึ่งรับรองโดยผู้ประกอบกิจการโรงงาน  

3. ส าเนาปริญญาบัตรหรือผลการศึกษา (Transcript) และหนังสือรับรองประสบการณ์ท างานทั่วไป      
อย่างน้อย 2 ปี หรือประสบการณ์เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับด้านการมีส่วนร่วมและพัฒนาชุมชน หรือการบริหาร        
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมประจ าโรงงาน อย่างน้อย 1 ปี ซึ่งรับรองโดยผู้ประกอบกิจการโรงงาน 

4. ส าเนาบัตรประชาชน 
5. หนังสือรับรองออกโดยผู้ประกอบกิจการโรงงาน รับรองว่าพนักงานดังกล่าวเคยปฏิบัติหน้าที่หรือ      

เป็นพนักงานประจ าโรงงานของโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมของกรมโรงงานอุตสาหกรรม (CSR-DIW) หรือ 
(CSR-DPIM) เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี  

 
 

วิธีการสมัครเข้ารับการฝึกอบรมและทดสอบ 
ผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมและทดสอบ สามารถกรอกแบบฟอร์มออนไลน์ และสแกนเอกสารการสมัคร            

ที่หน้าเว็บไซต์ https://www.psds.tu.ac.th/short-training และน าเอกสารการสมัครอบรมและทดสอบฉบับจริง          
มาส่งในวันเข้ารับการอบรม สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม เบอร์โทรศัพท์  02-564-4440-79 ต่อ 1330 มือถือ         
080-289-8191     

 

**หมายเหตุ วิทยาลัยฯ และกรมโรงงานอุตสาหกรรมจะพิจารณาคุณสมบัติพร้อมแจ้งผลผู้ผ่านการ
คัดเลือกทางอีเมล์ ผู้สมัครอบรมต้องยืนยันการเข้าร่วมอบรมและทดสอบ และช าระค่าสมัครอบรมและทดสอบตาม
เวลาที่ก าหนด และขอสงวนสิทธิ์ส าหรับการเลื่อนการฝึกอบรม หากจ านวนผู้สมัครในแต่ละรุ่นไม่เป็นไปตามที่
ก าหนด 
 

ค่าสมัครอบรมและทดสอบ 
 กรณีที่ 1 : ค่าสมัครฝึกอบรมและทดสอบ ท่านละ 6,900 บาท   
 กรณีที่ 2 : ค่าสมัครเข้ารับการทดสอบอย่างเดียว (ส าหรับผู้ผ่านการอบรมแล้ว)  ท่านละ 500 บาท  

หมายเหตุ : ไม่รวมค่าที่พักและค่าใช้จ่ายส่วนตัวอ่ืนๆของผู้เข้าอบรม 



 
 

ก าหนดการอบรมและทดสอบ 
ประเภท 2 หลักสูตรบุคลากรเฉพาะด้านการบริหารความรับผิดชอบต่อสังคม ระดบัทั่วไป 

 

วัน /เวลา รายละเอียดเนื้อหา ทีมวิทยากร 
วันที่ 19 พ.ค. 64  
08.00 - 08.30 น. ลงทะเบียน  
08.30 - 08.45 น. กล่าวต้อนรับและกล่าวเปิดงานอบรม  คณบดีวิทยาลัยพฒันศาสตร์ฯ   
08.45 - 09.15 น. บทบาทหนา้ที่ความรบัผิดชอบและหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียน

บุคลากรเฉพาะดา้นการบริหาร CSR ระดับทั่วไป 
ผอ.กองพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ            
กรมโรงงานอุตสาหกรรม หรือผู้แทน  

09.15 - 10.45 น. - ทิศทางแนวโน้มของงานดา้น CSR (CSR Trend) ทั้งในบรบิท         
ของประเทศ และบริบทของโลก 

อาจารย์ฌานสิทธิ์ ยอดพฤติการณ์ 
 

10.45 - 11.00 น. รับประทานอาหารวา่งและเครื่องดื่ม 
11.00 - 12.00 น. - การประยุกต์ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในงาน CSR เพื่อ

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยนื (SEP & CSR for SDGs) 
ผศ.ดร.สุภาวดี ขุนทองจนัทร ์
 

12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 - 14.30 น. จาก CSR  สู่ CSV ยุคหลัง COVID ที่ตอบสนองต่อผู้มีสว่นได้ส่วนเสีย  อาจารย์ฌานสิทธิ์ ยอดพฤติการณ์ 
14.30 - 14.45 น. รับประทานอาหารวา่งและเครื่องดื่ม 
14.45 - 15.45 น. การประเมินผลกระทบทางสงัคม (SIA) ในงาน CSR อาจารย์ ดร.เกศกุล สระกวี 
15.45 - 16.45 น. การประเมินผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทนุ (SROI) ในงาน CSR อาจารย์เศรษฐภูมิ บัวทอง 
17.00 - 20.00 น. กิจกรรมนัก CSR (โดยใช้เครื่องมือการท างานกับสังคมมาประยกุต์ใช้

ในการสร้างเครือข่าย) 
ทีมผู้ช่วยวทิยากร ว.ป๋วย  

วันที่ 20 พ.ค. 64  
09.00 - 10.45 น. การสื่อสารเพื่อจัดการความขัดแย้งเชิงสร้างสรรค์ อาจารย์ปรีชา รุ่งรัตน์ 
10.45 - 11.00 น. รับประทานอาหารวา่งและเครื่องดื่ม 
11.00 - 12.15 น. กรณีศึกษาการสื่อสารเพื่อจัดการความขัดแย้งเชิงสร้างสรรค์ อาจารย์ปรีชา รุ่งรัตน์ 
12.15 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 14.45 น. - การบริหารงาน CSR ตามมาตรฐาน ISO 26000/CSR-DIW  อาจารย์ ดร.สานิตย์ หนูนลิ  
14.45 – 15.00 น. รับประทานอาหารวา่งและเครื่องดื่ม 
15.00 – 16.00 น. - การจัดท ารายงานความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR Report) อาจารย์ ดร.สานิตย์ หนูนลิ 
16.00 – 16.30 น. พิธีมอบวุฒิบตัร และกลา่วปิดอบรม  คณบดีวิทยาลัยพฒันศาสตร์ฯ   
16.30 – 18.00 น. เตรียมการสอบประมวลวชิา  ทีมผู้ช่วยวทิยากร  
วันที่ 21 พ.ค. 64 การสอบขึ้นทะเบียนฯ 
08.45 น. ลงทะเบียนเข้าห้องสอบ  
09.00 - 12.00 น. สอบขึ้นทะเบยีนบุคลากรเฉพาะด้านการบริหารความรับผิดชอบ 

ต่อสังคม ระดับทั่วไป 
เจ้าหน้าที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม                
(คุมสอบ) และผู้ประสานงาน มธ.  

 
* ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม * 
 
 



 
 

      
 
ประเภท 3 หลักสูตรบุคลากรเฉพาะด้านการบริหารความรับผิดชอบต่อสังคม ระดับอาวุโส 
 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถก าหนดแนวทาง วิสัยทัศน์ ทิศทางเชิงกลยุทธ์ด้านความรับผิดชอบ    
ต่อสังคมประจ าโรงงาน รวมทั้งแผนงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมประจ าปีขององค์กร เพ่ือให้เกิดการพัฒนา
อย่างยั่งยืนได้ เข้าใจบทบาทหน้าที่บุคลากรเฉพาะด้านการบริหารความรับผิดชอบต่อสังคมตามประกาศกระทรวง
เรื่อง การขึ้นทะเบียนบุคลากรเฉพาะด้านการบริหารความรับผิดชอบต่อสังคมประจ าโรงงาน และสามารถพัฒนา
องค์ความรู้และเกิดความคิดสร้างสรรค์ เพ่ือบริหารองค์กรภายใต้หลักความรับผิดชอบต่อสังคมได้ 
 

กลุ่มเป้าหมาย บุคลากรระดับบริหารด้านงาน CSR หรือที่ได้รับมอบหมาย ประจ าโรงงาน ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน
ตามประกาศฯ ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม  
 

จ านวนผู้เข้ารับการอบรมและทดสอบ   จ านวน 30 คน / รุ่น / หลักสูตร 
 

รูปแบบการอบรม อบรมเชิงปฏิบัติการ 
 

ระยะเวลาในการฝึกอบรม    จ านวน 2 วัน  1 คืน เเละ สอบสัมภาษณ์ จ านวน 1 วัน รวมจ านวน 3 วัน 
 

วัน เวลา และสถานที่จัดฝึกอบรม   
- อบรม  วันที่ 22 - 23  เมษายน  2564    
- สอบสัมภาษณ์  วันที่ 4 มิถุนายน 2564 
เวลา 08.30 – 20.00 น. ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 

 

การประเมินผล 
 ผู้เข้ารับการอบรมต้องได้คะแนนจากคณะกรรมการ 70%  ขึ้นไป และคณะกรรมการอย่างน้อย 2 ใน 3      
มีมติให้เห็นควรผ่าน จึงจะได้รับใบรับรองเพ่ือขอขึ้นทะเบียนเป็นบุคลากรเฉพาะด้านความผิดชอบต่อสังคมประจ า
โรงงาน ประเภทบุคลากรเฉพาะด้านการบริหารความรับผิดชอบต่อสังคมระดับอาวุโส 
 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 บุคลากรที่ได้รับการฝึกอบรมได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของการเป็นบุคลากรเฉพาะ 
ด้านการบริหารความรับผิดชอบต่อสังคมระดับอาวุโส และสามารถน าองค์ความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้กับตนเอง     
และองค์กร ได้อย่างเข้าใจความเชื่อมโยงงาน  CSR กับสังคม อันจะส่งผลให้สามารถบริหารงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และเกิดความยั่งยืนขององค์กร 
 ผู้เข้าร่วมอบรมได้เตรียมความพร้อมก่อนการเข้ารับการทดสอบ เพ่ือขึ้นทะเบียนบุคลากรเฉพาะด้าน      
การบริหารความรับผิดชอบต่อสังคมระดับอาวุโส 
 

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมและทดสอบ 
1. เคยเป็นบุคลากรเฉพาะด้านการบริหารความรับผิดชอบต่อสังคมระดับทั่วไป เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี 

ทั้งนี้ ต้องผ่านการฝึกอบรมและผ่านการทดสอบ หรือ 



 
 
 2. เคยปฏิบัติหน้าที่หรือเป็นพนักงานประจ าโรงงานของโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมของ  
กรมโรงงานอุตสาหกรรม (CSR-DIW) หรือ (CSR-DPIM) เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี ซึ่งผู้ประกอบกิจการให้การ
รับรอง โดยไม่ต้องอบรมแต่ต้องผ่านการทดสอบ 
 

เอกสารการสมัครฝึกอบรมและการทดสอบ 
1. แบบฟอร์มค าขอเข้ารับการอบรมและทดสอบเพ่ือมีบุคลากรเฉพาะด้านความรับผิดชอบต่อสังคม   

ประจ าโรงงาน (บฉ.ส1) 
2. ส าเนาหลักฐานการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า และหนังสือประสบการณ์

การท างานทั่วไป อย่างน้อย 4 ปี หรือประสบการณ์เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับด้านการมีส่วนร่วมและพัฒนาชุมชน      
หรือการบริหารด้านความรับผิดชอบต่อสังคมประจ าโรงงาน อย่างน้อย 2 ปี ซึ่งรับรองโดยผู้ประกอบกิจการโรงงาน  

3. ส าเนาปริญญาบัตรหรือผลการศึกษา (Transcript) และหนังสือรับรองประสบการณ์ท างานทั่วไป      
อย่างน้อย 2 ปี หรือประสบการณ์เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับด้านการมีส่วนร่วมและพัฒนาชุมชน หรือการบริหาร        
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมประจ าโรงงาน อย่างน้อย 1 ปี ซึ่งรับรองโดยผู้ประกอบกิจการโรงงาน 

4. ส าเนาบัตรประชาชน 
5. หนังสือรับรองออกโดยผู้ประกอบกิจการโรงงาน รับรองว่าพนักงานดังกล่าวเคยปฏิบัติหน้าที่หรือ      

เป็นพนักงานประจ าโรงงานของโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมของกรมโรงงานอุตสาหกรรม (CSR-DIW) หรือ 
(CSR-DPIM) เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี  

6. ส าเนาบัตรประจ าตัวบุคลากรเฉพาะด้านการบริหารความรับผิดชอบต่อสังคมระดับทั่ว ไป เป็นเวลา      
ไม่น้อยกว่า 3 ปี    
 

วิธีการสมัครเข้ารับการฝึกอบรมและทดสอบ 
ผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมและทดสอบ สามารถกรอกแบบฟอร์มออนไลน์ และสแกนเอกสารการสมัคร            

ที่หน้าเว็บไซต์ https://www.psds.tu.ac.th/short-training และน าเอกสารการสมัครอบรมและทดสอบฉบับจริง          
มาส่งในวันเข้ารับการอบรม สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม เบอร์โทรศัพท์  02-564-4440-79 ต่อ 1330 มือถือ         
080-289-8191     

 

**หมายเหตุ วิทยาลัยฯ และกรมโรงงานอุตสาหกรรมจะพิจารณาคุณสมบัติพร้อมแจ้งผลผู้ผ่านการ
คัดเลือกทางอีเมล์ ผู้สมัครอบรมต้องยืนยันการเข้าร่วมอบรมและทดสอบ และช าระค่าสมัครอบรมและทดสอบตาม
เวลาที่ก าหนด และขอสงวนสิทธิ์ส าหรับการเลื่อนการฝึกอบรม หากจ านวนผู้สมัครในแต่ละรุ่นไม่เป็นไปตามที่
ก าหนด 
 

อัตราค่าใช้จ่าย ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ  15,000 บาท / ท่าน   
ช่วงที่ 1  อบรม 2 วัน 1 คืน    
ช่วงที่ 2  น าเสนอผลงานและสอบสัมภาษณ์ 1 วัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ก าหนดการอบรม 
ประเภท 3 หลักสูตรบุคลากรเฉพาะด้านการบริหารความรับผิดชอบต่อสังคม ระดับอาวุโส 

 
วัน /เวลา รายละเอียดเน้ือหา ทีมวิทยากร 

วันที่ 22 เม.ย. 64  
08.00 - 08.30 น. ลงทะเบียน  
08.30 - 08.45 น. กล่าวต้อนรับและกล่าวเปดิงานอบรม  คณบดีวิทยาลัยพัฒนศาสตร์ฯ   
08.45 - 09.15 น. บทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบและหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนบคุลากร

เฉพาะด้านการบริหาร CSR ระดับอาวุโส และมาตรฐาน CSR-DIW 
ผอ.กองพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ            
กรมโรงงานอุตสาหกรรม หรือผู้แทน  

09.15 - 10.45 น.  -กรอบแนวความคิดด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน (CSR global Trend)    
ต่าง ๆ เช่น CSR Trend ระดับโลก SDGs, SROI, GRI เป็นต้น 
- ผลกระทบ CSR ที่ได้กับภาคธุรกจิ ท่ีผู้บริหาร CSR ต้องรู้ 

อาจารย์ญาณสิทธ์ิ ยอดพฤติการณ ์

10.45 - 11.00 น. รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
11.00 - 12.15 น. การการจดัท าวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยทุธศาสตร์ กลยุทธ์ วิเคราะหผ์ู้มีส่วนได้

ส่วนเสยี ในโครงการ CSR   
อาจารย์ญาณสิทธ์ิ ยอดพฤติการณ ์

12.15 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 - 14.30 น. วิธีการบริหารความเสี่ยง และการจัดการโครงการ (Project 

management) เพื่อตอบสนองความยั่งยืนขององค์กร  
อาจารย์ญาณสิทธ์ิ ยอดพฤติการณ ์

14.30 - 14.45 น. รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
14.45 - 15.45 น. ความจ าเป็นในการประเมินผลกระทบทางสังคม (SIA) ในงาน CSR อาจารย์ ดร.เกศกลุ สระกว ี
15.45 - 16.45 น. มิติใหม่ การประเมินผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน (SROI) ในงาน 

CSR 
อาจารย์เศรษฐภูมิ บัวทอง 

17.00 - 20.00 น. งานเลี้ยงและกิจกรรมสานสัมพันธ ์ผู้บริหารงานด้านความรับผดิชอบต่อ
สังคม CSR  

ทีมผู้ช่วยวิทยากร ว.ป๋วย  

วันที่ 23 เม.ย. 64  
09.00 - 10.45 น. การสื่อสารเพื่อจดัการความขัดแยง้เชิงสร้างสรรค์อย่างยั่งยืน  อาจารย์ปรีชา รุ่งรัตน ์
10.45 - 11.00 น. รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
11.00 - 12.15 น. แนวทางการสร้างเครือข่ายขององค์กรด้านความรับผิดชอบต่อสังคม 

ในห่วงโซ่คุณค่า 
ประธานเครือข่าย CSR 

12.15 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 14.45 น. หลักการเขียนโครงการ CSR ที่ตอบสนองเป้าหมายที่ยั่งยืน ผู้ทรงคุณวุฒิ 
14.45 – 15.00 น. รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
15.00 – 16.00 น. การเตรียมข้อเขียนส าหรับการสอบสัมภาษณ์  ผู้ทรงคุณวุฒิ และอ.ดร.สานติย์หนนูิล 
16.00 – 16.30 น. พิธีมอบวุฒิบัตร และกล่าวปิดอบรม  คณบดีวิทยาลัยพัฒนศาสตร์ฯ   
 การสอบขึ้นทะเบียนฯ ภายใน 30 วัน (ไม่เกิน 45 วัน หลังอบรม) 
08.45 น. ลงทะเบียนเข้าห้องสอบ  
09.00 - 16.00 น. สอบขึ้นทะเบียนบุคลากรเฉพาะดา้นการบริหารความรับผดิชอบ 

ต่อสังคม ระดับอาวุโส ใช้เวลาคนละ 20 นาที (น าเสนองาน 10 นาที/กก.
ให้ความเห็น 10 นาที)  

-คณะกรรมการสอบ ห้องละ 3 คน 
-เจ้าหน้าท่ีกรมโรงงานอุตสาหกรรม        
และผูป้ระสานงาน มธ. อ านวยการสอบ 

 

 
 
 



 
 

 
 

หลักสูตรการประเมินกระทบทางสังคม และการประเมินผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน 
Social Impact Assessment (SIA) and Social Return on Investment (SROI) 

 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
  เครื่องมือการประเมินผลกระทบทางสังคม (SIA) และการประเมินผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน 
(SROI) เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้องค์กรที่ขับเคลื่อนกิจกรรมด้านพัฒนาสังคม ด้านพัฒนาชุมชน และด้านความ
รับผิดชอบทางสังคม (CSR) ทราบถึงผลลัพธ์ (Outcome) ผลกระทบ (Impact) และความคุ้มค่าของการด าเนิน
โครงการ/กิจกรรม ปัจจุบันเครื่องมือดังกล่าวได้รับการยอมรับจากองค์กรทั้งภาครัฐ เอกชน และภาคประชาสังคม 
ให้ เป็ น เครื่ อ งมื อวัดผลสั มฤทธิ์ ของโครงการ /กิ จกรรม  โดยวิทยาลั ย พัฒ นศาสตร์  ป๋ วย  อ๊ึ งภ ากรณ์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้สะสมองค์ความรู้ด้านการประเมินผลกระทบทางสังคม และการประเมินผลตอบแทน
ทางสังคมจากการลงทุน จนเป็นที่ยอมรับของหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน หลายองค์กร 
 

กลุ่มเป้าหมาย   บุคคลทั่วไปที่สนใจ นักวิชาการด้านงานพัฒนา ผู้บริหารโครงการ และผู้บริหารงานด้าน CSR  
 

จ านวนผู้เข้ารับการอบรม จ านวน  30 คน / รุ่น / หลักสูตร 
 

รูปแบบการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
         ใช้รูปแบบการบรรยายเชิงปฏิบัติการ  

 

ระยะเวลาในการฝึกอบรมอบรม  จ านวน 2 วัน  
 

วัน เวลา และสถานที่จัดฝึกอบรม  
  วันที่ 27 - 28 พฤษภาคม 2564 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 

 

การประเมินผล 
  ผู้เข้ารับการอบรมต้องเข้าอบรมทั้ง 2 วัน และมีการทดสอบก่อน และหลังการฝึกอบรม 
 
 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. ผู้เข้าอบรมได้รับองค์ความรู้ และมีทักษะด้านการประเมินผลกระทบทางสังคม (SIA) และการประเมิน

ผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน (SROI) 
2. ผู้เข้าอบรมสามารถน าองค์ความรู้ด้านการประเมินผลกระทบทางสังคม (SIA) และการประเมิน

ผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน (SROI) ไปประยุกต์ใช้ในการท างานได้จริง 
3. ผู้เข้าอบรมสามารถเป็นนักประเมินประเมินผลกระทบทางสังคม (SIA) และการประเมินผลตอบแทน

ทางสังคมจากการลงทุน (SROI) ได้อย่างมีคุณภาพ 

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรมและทดสอบ 
- บุคคลทั่วไปที่สนใจ นักวิชาการด้านงานพัฒนา ผู้บริหารโครงการ และผู้บริหารงานด้าน CSR                  
- สามารถสื่อสารและใช้ภาษาไทยได้ โดยไม่จ ากัดอายุ และวุฒิการศึกษา 

 



 
 
เอกสารประกอบการสมัครอบรม 

- ใบสมัครอบรม หลักสูตรการประเมินกระทบทางสังคม และการประเมินผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน 
Social Impact Assessment (SIA) and Social Return on Investment (SROI) 
 

วิธีการสมัครเข้ารับการฝึกอบรมและทดสอบ 
ผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรม สามารถกรอกข้อมูลในใบสมัคร /แบบฟอร์มออนไลน์  ที่ หน้ าเว็บไซต์  

https://www.psds.tu.ac.th/short-training หรือส่งใบสมัครมาที่ อีเมล์  penjunaoy@hotmail.com และน า
เอกสารการสมัครอบรมฉบับจริงมาส่งในวันเข้ารับการอบรม สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม เบอร์โทรศัพท์             
02-564-4440-79 ต่อ 1330  มือถือ 080-289-8191     

 

**หมายเหตุ วิทยาลัยฯ ขอสงวนสิทธิ์ส าหรับการเลื่อนการฝึกอบรม หากจ านวนผู้สมัครในแต่ละรุ่น       
ไม่เป็นไปตามที่ก าหนด 
 

ค่าสมัครอบรม 
 ค่าสมัครฝึกอบรม  ท่านละ 9,900 บาท   
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.psds.tu.ac.th/short-training
mailto:penjunaoy@hotmail.com


 
 

ก าหนดการ                                                                                                             
หลักสูตรการประเมินกระทบทางสังคม และการประเมินผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน 
ช่วงเวลา หัวข้อ ผู้รับผิดชอบ (บทบาท) 

วันที่ 1 การใช้เครื่องมือการประเมินผลกระทบทางสังคมกับงานพัฒนา (SIA) 
08.30 - 09.00 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม ทีมฝึกอบรม 
09.00 - 10.00 น. - การใช้เครื่องมือการประเมินผลกระทบทางสังคมกับงาน

พัฒนา (SIA)  
- เรียนรู้วิธีการประเมินผลลัพธ์และผลกระทบทางสังคม (SIA) 
- เรียนรู้การใช้เครื่องมือแบบบูรณาการศาสตร์ และการ
ก าหนดตัวชี้วัดทางด้านสังคม 

อาจารย์ ดร.เกศกุล สระกวี 

10.00 – 11.00 น. - การใช้เครื่องมือการประเมินผลตอบแทนทางสังคมจากการ
ลงทุน (SROI) 
- เรียนรู้การใช้เครื่องมือ SROI  
- เรียนรู้มูลค่าเงินตามเวลา (Time Value of Money) 
- การแปลงคุณค่าทางสังคมเป็นมูลค่า (Finance poxy) 

อาจารย์ เศรษฐภูมิ บัวทอง 
  
  

11.00 – 12.00 น.  - การอบรมเชิงปฏิบัติการการประเมินผลลัพธ์และผลกระทบ
ทางสังคม (SIA) จากกรณีศึกษางานพัฒนาของวิทยาลัยพัฒน
ศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์  
  (รูปแบบกิจกรรมจะแบ่งกลุ่มออกเป็น 5 กลุ่ม กลุ่มละไม่เกิน 
10 คน โดยใช้รูปแบบเกม และกรณีศึกษา) 
- การฝึกปฏิบัติการเขียนทฤษฎีการเปลี่ยนแปลง  
 Theory of Change (ToC) 
- การฝึกปฏิบัติการเขียนกรณีฐาน (Based Case Scenarios) 

อาจารย์ ดร.เกศกุล สระกวี 
อาจารย์ เศรษฐภูมิ บัวทอง 
พร้อมวิทยากรกระบวนการ    
4 ท่าน 

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน   
13.00 - 16.30 น. - (ต่อ) การอบรมเชิงปฏิบัติการการประเมินผลลัพธ์และ

ผลกระทบทางสังคม (SIA) จากกรณีศึกษางานพัฒนาของ
วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์  
  (รูปแบบกิจกรรมจะแบ่งกลุ่มออกเป็น 5 กลุ่ม กลุ่มละไม่เกิน 
10 คน โดยใช้รูปแบบเกม และกรณีศึกษา) 
- การฝึกปฏิบัติการเขียนทฤษฎีการเปลี่ยนแปลง  
 Theory of Change (ToC) 
- การฝึกปฏิบัติการเขียนกรณีฐาน (Based Case Scenarios) 
- การฝึกก าหนดตัวชี้วัดทางสังคม 
- กิจกรรมน าเสนอในรูปแบบกลุ่ม 

อาจารย์ ดร.เกศกุล สระกวี 
อาจารย์เศรษฐภูมิ บัวทอง 
พร้อมวิทยากรกระบวนการ    
4 ท่าน 

16.30 น. สรุปกิจกรรมในวันที่ 1  อาจารย์ เศรษฐภูมิ บัวทอง 
วันที่ 2 ส่งมอบเครื่องมือให้มุ่งสู่การสร้างผลกระทบทางสังคม (SIA) และสร้างผลตอบแทนสู่สังคม (SROI) 
08.30 - 09.00 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม ทีมฝึกอบรม 



 
 

ช่วงเวลา หัวข้อ ผู้รับผิดชอบ (บทบาท) 

09.00 - 12.00 น. - การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการออกแบบโครงการพัฒนา
อย่างไรให้ตอบโจทย์ผลกระทบทางสังคม  
(รูปแบบกิจกรรมจะแบ่งกลุ่มออกเป็น 5 กลุ่ม  
กลุ่มละไม่เกิน 10 คน โดยใช้รูปแบบกิจกรรมออกแบบ  
และกรณีตัวอย่าง) 
- การเขียนเส้นทางผลกระทบจากงานพัฒนา (Social Impact 
pathway) 
- เขียนทฤษฎีการเปลี่ยนแปลง Theory of Change (ToC) 
จากกิจกรรม 
- เขียนกรณีฐาน (Based Case Scenarios) จากกิจกรรม 
- ก าหนดตัวชี้วัดทางสังคม 
- กลุ่มน าเสนอในกิจกรรม- เขียนกรณีฐาน (Based Case 
Scenarios) จากกิจกรรม 
- ก าหนดตัวชี้วัดทางสังคม 
- กลุ่มน าเสนอในกิจกรรม 

อาจารย์ ดร.เกศกุล สระกวี 
อาจารย์ เศรษฐภูมิ บัวทอง 
พร้อมวิทยากรกระบวนการ    
4 ท่าน 

12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน   
13.00 - 16.00 น. การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการประเมินผลตอบแทนทาง

สังคมจากการลงทุน (SROI) และส่งมอบโปรแกรมให้ผู้เข้า
อบรม 
(รูปแบบกิจกรรมจะแบ่งกลุ่มออกเป็น 5 กลุ่ม  
กลุ่มละไม่เกิน 10 คน โดยใช้รูปแบบกิจกรรมออกแบบ  
และกรณีตัวอย่าง) 
หมายเหตุ : ขอให้ผู้เข้าอบรมเตรียมคอมพิวเตอร์พกพามาทุก
ท่าน 

อาจารย์ ดร.เกศกุล สระกวี 
อาจารย์ เศรษฐภูมิ บัวทอง 
พร้อมวิทยากรกระบวนการ    
4 ท่าน 
  

16.00 – 16.15 น.  การเขียนรายงานผล SIA และ SROI อาจารย์ เศรษฐภูมิ บัวทอง 
16.15 – 16.30 น. ถาม – ตอบ และปิดกิจกรรม  อาจารย์ ดร.เกศกุล สระกวี 

อาจารย์ เศรษฐภูมิ บัวทอง 
16.30 - 17.00 น. มอบวุฒิบัตรผ่านการอบรม คณบดีวิทยาลัยพัฒนศาสตร์ฯ 
 
หมายเหตุ : ก าหนดการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


