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แผนการอบรมบุคลากรเฉพาะด้านความรับผิดชอบต่อสังคมประจาโรงงาน ประจาปี 2561
หลักสูตร 1 บุคลากรเฉพาะด้านการมีส่วนร่วมและพัฒนาชุมชน
นที่

กาหนดการจัดอบรมและทดสอบ

สถานที่จัดอบรม

1

15-17 มกราคม 2561

ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

2

13-15 มีนาคม 2561

ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

3

15-17 พฤษภาคม 2561

ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

4

3-5 กรกฎาคม 2561

ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

5

11-13กันยายน 2561

ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

6

13-15 พฤศจิกายน 2561

ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

หลักสูตร 2 บุคลากรเฉพาะด้านการบริหารความรับผิดชอบต่อสังคม ระดับทั่วไป
1

13-15 กุมภาพันธ์ 2561

ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

2

3-5 เมษายน 2561

ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

3

12-14 มิถุนายน 2561

ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

4

15-17 สิงหาคม 2561

ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

5

16-18 ตุลาคม 2561

ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

6

18-20 ธันวาคม 2561

ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนหรือยกเลิกการจัดอบรม
ในกรณีที่มีผู้สมัครน้อยกว่า 30 คน ทั้งนี้กาหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
ผู้ประสานงาน คุณศรีสุข มงกุฎวิสุทธิ์ หัวหน้างานบริการวิชาการ วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์
โทร.02-5644440-79ต่อ 1033 หรือ มือถือ 089-6846569
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1. หลักสูตรบุคลากรเฉพาะด้านการมีส่วนร่วมและพัฒนาชุมชน
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ได้เข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ ความ
รับผิดชอบตามประกาศบุคลากรเฉพาะด้านความรับผิดชอบต่อสังคมประจาโรงงาน ที่สอดคล้องตามมาตรฐานความ
รับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม สามารถทางานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมบนฐานความรู้
สามารถวิเคราะห์ชุมชนให้เห็นศักยภาพและโอกาสในด้านต่างๆ เพื่อนาข้อมูลมาเขียนโครงการ วางแผน ออกแบบ
กระบวนการจัดทาโครงการภายใต้การมีส่วนร่ วมในการพัฒนาชุมชน โดยใช้ชุมชนเป็นฐานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เกิดประโยชน์อย่างยั่งยืนทั้งโรงงานและชุมชน
คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรมและการทดสอบความรู้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. บุ คลากรมีค วามรู้ ค วามเข้าใจเกี่ยวกับ การเป็ นบุ คลากรเฉพาะด้ านการมี ส่ ว นร่ว มและพั ฒ นาชุ มชน
สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2. บุคลากรที่ได้รับการฝึกอบรมเกิดความตระหนักและเห็นความสาคัญในการเป็นบุคลากรเฉพาะด้านการมี
ส่วนร่วมและพัฒนาชุมชนประจาโรงงานอย่างมืออาชีพ
3. บุคลากรที่ผ่านการฝึกอบรมจะมีความรู้ความเข้าใจในงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสามารถผ่าน
การทดสอบเพื่อขึ้นทะเบียนได้ตามเกณฑ์ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม
กลุ่มเป้าหมาย
บุคลากรระดับปฏิบัติการ CSR ด้านชุมชนสัมพันธ์ หรือที่ได้รับมอบหมายให้ทางานเกี่ยวข้องกับ CSR
จานวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมและทดสอบ จานวน 50 คน ต่อรุ่น/หลักสูตร
รูปแบบการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
การบรรยาย การถาม-ตอบ การระดมสมอง การฝึกปฏิบัติวิเคราะห์จากกรณีศึกษา การใช้สื่อวีดีทัศน์
ระยะเวลาในการฝึกอบรมอบรมเชิงปฏิบัติ จานวน 2.5 วัน เเละทดสอบ จานวน 0.5 วัน
สถานที่จัดฝึกอบรม
ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์ / ศูนย์รังสิต) ซึ่งมีทรัพยากรในการอานวยความสะดวกสาหรับ
การเรียนรู้และฝึกปฏิบัติได้อย่างเต็มที่ หรือจัดนอกสถานที่ หากได้รับความร่วมมือจากองค์กรภาคีให้ใช้สถานที่

การประเมินผล
ผู้ เข้ ารั บ ฝึ ก การอบรมต้ องเข้ าอบรมตลอด 2 วัน และมีผ ลการสอบผ่ านเกณฑ์ 65 % ขึ้ น ไปจึ งจะได้ รับ
ใบรับรองเพื่อขอขึ้นทะเบียนเป็นบุคลากรเฉพาะด้านความผิดชอบต่อสังคมประจาโรงงาน ประเภทบุคลากรเฉพาะ
ด้านการมีส่วนร่วมและพัฒนาชุมชน
เอกสารการสมัครฝึกอบรมและทดสอบ (ตามหลักเกณฑ์กรมโรงงานอุตสาหกรรม)
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1. แบบฟอร์มคาขอเข้ารับการอบรมและทดสอบเพื่อมีบุคลากรเฉพาะด้านความรับผิดชอบต่อสังคมประจา
โรงงาน
2. สาเนาหลักฐานการศึกษาไม่ต่ากว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า และหนังสือประสบการณ์
การทางานทั่วไปอย่างน้อย 4 ปี หรือประสบการณ์เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับด้านการมีส่วน และพัฒ นาชุมชน หรือการ
บริหารด้านความรับผิดชอบต่อสังคมประจาโรงงานอย่างน้อย 2 ปีซึ่งรับรองโดยผู้ประกอบกิจการโรงงานหรือ
3. สาเนาปริญญาบัตร หรือผลการศึกษา (Transcript) และหนังสือรับรองประสบการณ์ทางานทั่วไป อย่าง
น้อย 2 ปี หรือประสบการณ์เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับด้านการมีส่ วนร่วมและพัฒนาชุมชน บริหารด้านความรับผิดชอบ
ต่อสังคมประจาโรงงานอย่างน้อย 1 ปีซึ่งรับรองโดยผู้ประกอบกิจการโรงงาน
4. สาเนาบัตรประชาชน
วิธีการสมัครเข้ารับการฝึกอบรมและทดสอบ
ผู้ เข้ ารั บ การฝึ กอบรมกรอกแบบฟอร์ม ทางหน้ าเว็บ ไซต์ www.psds.tu.ac.th หรือ ส่ งแบบฟอร์มมาที่
วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต) ตาบลคลองหนึ่ง อาเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี 12121 เบอร์โทรศัพท์ 02-5644440-79 ต่อ 1033 อีเมล์ srisukm@gmail.com
**หมายเหตุ วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ฯ และกรมโรงงานอุตสาหกรรมจะพิจารณาคุณสมบัติพร้อมแจ้งผลผู้
ผ่านการคัดเลือกทางอีเมล์ ผู้สมัครต้องยืนยันการเข้าร่วมอบรมและทดสอบและชาระค่าธรรมเนียม ตามเวลาที่
กาหนด และขอสงวนสิทธิ์สาหรับการเลื่อนการฝึกอบรมหากจานวนผู้สมัครในแต่ละรุ่นไม่เป็นไปตามที่กาหนด
อัตราค่าใช้จ่าย (ค่าวิทยากร สถานที่จัดประชุม ค่าอาหารกลางวัน2มื้อ อาหารว่างและเอกสารประกอบการอบรม)
กรณีที่ 1: ฝึกอบรมและทดสอบ 6,600 บาท / คน
กรณีที่ 2: ค่าสมัครรับการทดสอบ (สาหรับผู้ผ่านการอบรมจากหน่วยอบรมอื่นแล้ว) 500 บาท / คน
ตารางการอบรม
เวลา
วันที่ 1

08.00-08.30 น.
08.30-09.00 น.
09.00-10.00 น.
10.00-10.30 น.
10.30-10.45 น.
10.40-12.00 น.
12.00-13.00 น.
13.00-14.30 น.

รายละเอียดเนื้อหา
ระยะเวลา
ทีมวิทยากร
วัตถุประสงค์: เข้าใจวัตถุประสงค์ และแนวโน้มงาน CSR มาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคม
ประจาโรงงาน (CSR-DIW) และบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานเฉพาะ
ด้านการมีส่วนร่วมและพัฒนาชุมชน การสร้างการมีส่วนร่วมจากชุมชน (Community
Engagement)
ลงทะเบียนและทดสอบความรู้ความเข้าใจก่อน
อบรม
บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบและหลักเกณฑ์
ผู้แทนกรมโรงงานอุตสาหกรรม
การขึ้นทะเบียนบุคลากรเฉพาะด้านการมีส่วนร่วม
และพัฒนาชุมชน
- เข้าใจงาน CSR และ Trend ในระดับต่าง
อ.สุกิจ อุทินทุ
อ. ดร. สานิตย์ หนูนิลและคณะ
- มาตรฐานต่างๆ เกี่ยวกับงาน CSR
รับประทานอาหารว่าง / สานสัมพันธ์ชาว CSR
- มาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมประจาโรงงาน ผู้แทนกรมโรงงานอุตสาหกรรม
(CSR-DIW)
พักรับประทานอาหารกลางวัน / สานสัมพันธ์ชาว CSR
โรงงานกับชุมชนกับการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน
อ.สุกิจ อุทินทุ
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เวลา

รายละเอียดเนื้อหา

14.30-14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง / สานสัมพันธ์ชาว CSR
14.45-16.00 น. การพัฒนาการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
วันที่ 2
09.00-10.30 น.
10.30-10.45 น.
10.45-12.00 น.
12.00-13.00 น.
13.00-14.30 น.
14.30-14.45 น.
14.45-16.00 น.
16.00-16.30 น.
วันที่ 3
09.00-12.00 น.
12.00-12.45 น.
12.50 น.
13.00-16.00 น.

ระยะเวลา
ทีมวิทยากร
อ. ดร. สานิตย์ และคณะ

อ.สุกิจ อุทินทุ
อ. ดร. สานิตย์ หนูนิล และคณะ
วัตถุประสงค์: เข้าใจและเห็นแนวทางจัดการความขัดแย้ง พัฒนาทักษะการทางานด้านการมี
ส่วนร่วมและพัฒนาชุมชน การประเมินผลตอบแทนจากการลงทุนด้านสังคมและทารายงาน
- การจัดการความขัดแย้งและการเจรจาเชิง
อ.ปรีชา รุ่งรัตน์
สร้างสรรค์
คุณสุกิจ อุทินทุ และคณะ
พักรับประทานอาหารว่าง / สานสัมพันธ์ชาว CSR
-การทาแผนที่ทางสังคมและการพัฒนาชุมชนที่
อ.สุกิจ อุทินทุ
ยั่งยืน
อ.ดร.สานิตย์ หนูนิล และคณะ
รับประทานอาหารกลางวัน / สานสัมพันธ์ชาว CSR
- การประเมินการลงทุนทางสังคมและผลตอบแทน อ.สุกิจ อุทินทุ
อ.ดร.สานิตย์ หนูนิล และคณะ
พักรับประทานอาหารว่าง /สานสัมพันธ์ชาว CSR
- การจัดทารายงาน
อ.สุกิจ อุทินทุ
อ.ดร.สานิตย์ หนูนิล และคณะ
- ประเมินผลการอบรม/มอบวุฒิบัตร
วัตถุประสงค์: ประมวลความรู้จากการอบรม
และการสอบขึ้นทะเบียน
ประมวลความรู้จากการอบรม
อ.สุกิจ อุทินทุ
อ.ดร.สานิตย์ หนูนิล และคณะ
พักรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
เข้าห้องสอบ
สอบขึ้นทะเบียนบุคลากรเฉพาะด้านการมีส่วนร่วม จนท.กรมฯ
และพัฒนาชุมชน
และผู้ประสานงาน มธ.
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2. หลักสูตรบุคลากรเฉพาะด้านการบริหารความรับผิดชอบต่อสังคมระดับทัว่ ไป
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) เข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ความ
รับผิดชอบตามประกาศบุคลากรเฉพาะด้านความรับผิดชอบต่อสังคมประจาโรงงาน ที่สอดคล้องกับมาตรฐานความ
รับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม สามารถวิเคราะห์นโยบาย วางแผนการบริหารงานอย่างเป็น
ระบบในการกาหนดกลยุทธ์ในการบริหารองค์กรที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน และกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
และเชื่อมโยงการการให้ความสาคัญกับดูแ ลองค์กรให้สอดคล้องตามหลักกฎหมายของกรมโรงงานอุตสาหกรรมได้
อย่างถูกต้อง อันจะส่งผลให้การทางานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมเกิดประโยชน์ทั้งต่อองค์กรและสังคม
คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรมและทดสอบ
เป็นไปตามเกณฑ์ของกรมโรงงานอุตสาหกรรมกาหนด
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. บุ คลากรที่ได้รับ การฝึ กอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ ด้านการบริห ารความ
รับผิดชอบต่อสังคมระดับทั่วไป และสามารถนาองค์ความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการทางานได้อย่างมีคุณภาพ
2. บุคลากรที่ได้รับการฝึกอบรมมีทักษะ สามารถพัฒนาเป็นบุคลากรเฉพาะด้านการบริหารความรับผิดชอบ
ต่อสังคมระดับทั่วไปประจาโรงงานอย่างมีประสิทธิภาพ
3. ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถบริห าร/พัฒนางาน CSR ขององค์กรได้อย่างดีมีประสิทธิภ าพ เกิดผลงานเชิง
ประจักษ์ และสร้างชื่อเสียงให้องค์กร
กลุ่มเป้าหมาย บุคลากรระดับหัวหน้างานระดับบริหารด้าน CSR / ชุมชนสัมพันธ์ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
จานวนผู้เข้ารับการอบรมและทดสอบ จานวน 50 คน / รุ่น
รูปแบบการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
การบรรยาย การถาม-ตอบ การระดมสมอง การฝึกปฏิบัติวิเคราะห์จากกรณีศึกษา การใช้สื่อวีดีทัศน์
ระยะเวลาในการฝึกอบรมอบรม จานวน 2.5 วัน เเละทดสอบ จานวน 0.5 วัน
สถานที่จัดฝึกอบรม
ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์ / ศูนย์รังสิต) ซึ่งมีทรัพยากรในการอานวยความสะดวกสาหรับ
การเรียนรู้และฝึกปฏิบัติได้อย่างเต็มที่ และ/หรือ อบมนอกสถานที่ กรณีที่องค์กรภาคีสามารถสนับสนุนสถานที่ได้
การประเมินผล
ผู้เข้ารับการอบรมต้องเข้าอบรมตลอด 2 วันและมีผลการสอบผ่านเกณฑ์ 65% ขึ้นไปจึงจะได้รับ ใบรับรอง
เพื่อขอขึ้นทะเบียนเป็นบุคลากรเฉพาะด้านความผิดชอบต่อสังคมประจาโรงงาน ประเภทบุคลากรเฉพาะด้านการ
บริหารความรับผิดชอบต่อสังคมระดับทั่วไป
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เอกสารการสมัครฝึกอบรม
1. แบบฟอร์ม คาขอเข้ารับการอบรมและทดสอบเพื่อมีบุคลากรเฉพาะด้านความรับผิดชอบต่อสังคมประจา
โรงงาน
2. สาเนาหลักฐานการศึกษาไม่ต่ากว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า และหนังสือประสบการณ์
การทางานทั่วไปอย่างน้อย 4 ปี หรือประสบการณ์เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับด้านการมีส่วนร่วมและพัฒนาชุมชน หรือ
การบริหารด้านความรับผิดชอบต่อสังคมประจาโรงงานอย่างน้อย 2 ปี ซึ่งรับรองโดยผู้ประกอบกิจการโรงงาน
3. สาเนาปริญญาบัตร หรือผลการศึกษา (Transcript) และหนังสือรับรองประสบการณ์ทางานทั่วไปอย่าง
น้อย 2 ปี หรือประสบการณ์เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับด้ านการมีส่วนร่วมและพัฒนาชุมชน หรือด้านความรับผิดชอบต่อ
สังคมประจาโรงงานอย่างน้อย 1 ปี ซึ่งรับรองโดยผู้ประกอบกิจการโรงงาน
4. สาเนาบัตรประชาชน
วิธีการสมัครเข้ารับการฝึกอบรมและทดสอบ
ผู้ เข้ ารั บ การฝึ กอบรมกรอกแบบฟอร์ม ทางหน้ าเว็บ ไซต์ www.psds.tu.ac.th หรือ ส่ งแบบฟอร์มมาที่
วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต) ตาบลคลองหนึ่ง อาเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี 12121 เบอร์โทรศัพท์ 02-5644440-79 ต่อ 1033 อีเมล์ srisukm@gmail.com
**หมายเหตุ วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ฯ และกรมโรงงานอุตสาหกรรมจะพิจารณาคุณสมบัติพร้อมแจ้งผลผู้
ผ่านการคัดเลือกทางอีเมล์ ผู้สมัครต้องยืนยันการเข้าร่วมอบรมและทดสอบและชาระค่าธรรมเนียม ตามเวลาที่
กาหนด และขอสงวนสิทธิ์สาหรับการเลื่อนการฝึกอบรมหากจานวนผู้สมัครในแต่ละรุ่นไม่เป็นไปตามที่กาหนด
อัตราค่าใช้จ่าย
กรณีที่ 1: ฝึกอบรมและทดสอบ 6,600 บาท / คน
กรณีที่ 2: ค่าสมัครรับการทดสอบ (สาหรับผู้ผ่านการอบรมจากหน่วยอบรมอื่นแล้ว) 500 บาท / คน
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2. หลักสูตรบุคลากรเฉพาะด้านการบริหารความรับผิดชอบต่อสังคมระดับทัว่ ไป
เวลา
วันที่ 1

08.00-08.30 น.
08.30-09.00 น.
09.00-10.30 น.
10.30-10.45 น.
10.45-12.00 น.
12.00-13.00 น.
13.00-14.30 น.
14.30-14.45 น.
14.45-16.00 น.
วันที่ 2
09.00-10.30
10.30-10.45 น.
10.45-12.00 น.
12.00-13.00 น.

13.00-14.30 น.

รายละเอียดเนื้อหา
ทีมวิทยากร
วัตถุประสงค์: ให้เข้าใจงานและทิศทางงาน CSR ความเชื่อมโยงระหว่าง CSR กับ SDG และ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมประจาโรงงาน (CSR-DIW)
และรู้จักบทบาทหน้าที่ของการทางาน CSR ในองค์กร รวมทั้งการสื่อสาร/ประสานงานกับ
ส่วนงานอื่นๆในองค์กรเพื่อร่วมทางาน CSR
ลงทะเบียนรับเอกสาร
บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบและหลักเกณฑ์ ผู้แทนกรมโรงงานอุตสาหกรรม
การขึ้นทะเบียนบุคลากรเฉพาะด้านการบริหาร
CSR ระดับทั่วไป
- ทิศทางแนวโน้มของงานด้าน CSR (CSR
อ.สุกิจ อุทินทุ
Trend) ทั้งในบริบทของประเทศ และบริบท
ผศ.ดร.จิตติ มงคลชัยอรัญญา และคณะ
ของโลก
พักรับประทานอาหารว่าง/สานสัมพันธ์ชาว CSR
- การวางรากฐานงาน SEP ในงาน CSR เพื่อ
อ.สุกิจ อุทินทุ
เป้าหมายสากล SDGs
ผศ.ดร.จิตติ มงคลชัยอรัญญา และคณะ
พักรับประทานอาหารกลางวัน/สานสัมพันธ์ชาว CSR
- การบริหารงานด้วยแนวทาง CSR/ CSR-DIW อ.สุกิจ อุทินทุ
-การบริหารงานและดาเนินงานกับผู้มีส่วนได้
ผศ.ดร.จิตติ มงคลชัยอรัญญาและคณะ
ส่วนเสีย
พักรับประทานอาหารว่าง/สานสัมพันธ์ชาว CSR
- การสื่อสารงานด้าน CSR ระหว่างหน่วยงาน อ.สุกิจ อุทินทุ
ต่างๆ ภายในองค์กร
ผศ.ดร.จิตติ มงคลชัยอรัญญา และคณะ
วัตถุประสงค์: ให้เข้าใจแนวทางการจัดการความขัดแย้ง การสร้างคุณค่างาน CSR การ
ขับเคลื่อนงาน CSR ในองค์กร การประเมินผลตอบแทน และเขียนรายงานความรับผิดชอบ
ต่อสังคม (CSR Report)
- การบริหารความขัดแย้งและการเจรจาเชิง
อ.ปรีชา รุ่งรัตน์
สร้างสรรค์
ผศ.ดร.จิตติ มงคลชัยอรัญญา และคณะ
พักรับประทานอาหารว่าง / สานสัมพันธ์ชาว CSR
- การบริหารคุณค่าร่วมเพื่อพัฒนาชุมชนอย่าง อ.สุกิจ อุทินทุ
ยั่งยืน
ผศ.ดร.จิตติ มงคลชัยอรัญญา และคณะ
พักรับประทานอาหารกลางวัน / สานสัมพันธ์ชาว CSR
-การวางแผนยุทธศาสตร์ CSR และแผนงานการ อ.สุกิจ อุทินทุ
ขับเคลื่อน
ผศ.ดร.จิตติ มงคลชัยอรัญญา และคณะ
-การกาหนดโครงสร้างและการพัฒนาบุคลากร
ภายใน
พักรับประทานอาหารว่าง / สานสัมพันธ์ชาว CSR
-การประเมินผลการลงทุนทางสังคมและ
อ.สุกิจ อุทินทุ
ผลตอบแทน และการจัดทารายงานความยั่งยืน อ.วีรบูรณ์ วิสารทสกุล และคณะ
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เวลา
16.00-16.30
วันที่ 3
09.00-12.00 น.
12.00-12.45 น.
12.50 น.
13.00-16.00 น.

รายละเอียดเนื้อหา
ของโรงงาน
สรุปประเมินผลและมอบวุฒิบัตร
วัตถุประสงค์: ประมวลความรู้จากการอบรม
และการสอบขึ้นทะเบียน
ประมวลความรู้จากการอบรม
พักรับประทานอาหารตามอัธยาศัย
เข้าห้องสอบ
สอบขึ้นทะเบียนบุคลากรเฉพาะด้านการมีส่วน
ร่วมและพัฒนาชุมชน

ทีมวิทยากร

อ.สุกิจ อุทินทุ
อ.ดร.สานิตย์ หนูนิล และคณะ
จนท.กรมฯ
และผู้ประสานงาน มธ.

