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โครงการฝึกอบรม 
หลักสูตร WE Society: เสริมสร้างผู้ประกอบการ 

เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน รุ่นที่ ๑ 
ระหว่างวันพุธที่ ๑๓ - วันศุกร์ที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๔  

ณ ห้องอบรม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และนิคมอุตสาหกรรม จังหวัดชลบุรี 
------------------------------------------------------ 

๑.หลักการและเหตุผล 
ปัจจุบันได้เกิดปัญหาทางสิ่งแวดล้อมมากมายเนื่องจากทรัพยากรธรรมชาติมีอยู่อย่างจำกัด รวมทั้ง ประชากรบนโลกได้

เพิ ่มขึ ้นอย่างรวดเร็ว และได้ใช้ทรัพยากรอย่างฟุ่มเฟือย จึงส่งผลทำให้เกิดปัญหาค วามเสื ่อม โทรม และการขาดแคลน
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างกว้างขวาง รวมทั้งก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม หรือการ แพร่กระจายของภาวะมลพิษได้รุนแรงมากขึ้น 
และส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคม ดังนั้น การ จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างถูกต้องและ
เหมาะสม จึงเป็นวิธีการที่จำเป็นท่ีจะต้องเร่ง ดำเนินการ ทั้งนี้เพื่อที่จะสงวนและรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมไว้ให้
มนุษย์ได้พึ่งพาอาศัยอย่าง ยาวนานต่อไป   

นอกจากนั้น ประเทศไทยและสมาชิกองค์การสหประชาชาติยังได้ให้ความสำคัญในการรับรองเป้าหมายการพัฒนาที่

ย ั ่งย ืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ในฉบับที ่  ๑๒ ให้ม ีการส่งเสริมเศรษฐกิจสี เข ียว (Green 
Economy) การเติบโตที ่เป็นมิตรกับสิ ่งแวดล้อมเพื ่อการพัฒนาอย่างยั ่งยืน รวมทั้ งยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี ของกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้กำหนดให้มีการผลักดันการขับเคลื่อนการจัดการ สิ่งแวดล้อมเมืองของประเทศให้เป็น
รูปธรรม จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ทุกคนจะต้องตระหนักและช่วยกัน ขับเคลื่อนการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมของโลกให้อยู่
อย่างยั่งยืน  

ดังนั้น สำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์จึงได้ดำเนินการจัดทำหลักสูตร “WE Society: เสริมสร้าง

ผู้ประกอบการ เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน” รุ่นที่ ๑ ขึ้น โดยมุ่งเน้นการประยุกต์หลักการ แนวความคิด ความรู้และวิธีการ เพื่อ
เตรียมความพร้อมการเป็นผู้บริหารจัดการสิ่งแวดล้อมที่คำนึงถึงการดูแล รักษาทรัพยากรธรรมชาติ โดยมุ่งเน้นให้ผู้ที่เข้ารับการ
อบรมสามารถเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องความรู้ที่เกี่ยวข้องกับ การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน  ซึ่งจะเป็นกลไกสำคัญใน
การเป็นเครือข่ายช่วยขับเคลื่อนการดูแลรักษา ทรัพยากรธรรมชาติของประเทศต่อไป         
 
๒.  วัตถุประสงค์  

๒.๑ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมตระหนักถึงความสำคัญ และมีการเตรียมความพร้อม ในการบริหาร จัดการดูแลรักษา
สิ่งแวดล้อม  

๒.๒ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจถึงการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับกับยุค สมัยและสังคมที่
เปลี่ยนแปลงไป   
  ๒.๓ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความคิดและประสบการณ์ เสริมสร้างเครือข่าย และความ
ร่วมมือกันระหว่างกัน  
  ๒.๔ เพื่อให้ศิษย์เก่าของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ได้รับความรู้ใหม่ๆ และมีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนความรู้
เพื่อเป็นเครือข่ายระหว่างกัน 
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๓. โครงสร้างหลักสูตร  

การอบรมหลักสตูร WE Society: การสร้างผู้ประกอบการ รุ่นท่ี ๑ ใช้เวลาในการอบรม ๓ วัน  
ประกอบด้วย  ๖ หัวข้อวิชา รวม ๑๘ ช่ัวโมง  มีโครงสร้างหลักสูตร ดังนี้  

๑. ศาสตร์พระราชากับการบริหารโครงการอย่างยั่งยืน  ๓ ช่ัวโมง  

๒. บัญชีสิ่งแวดล้อม เครื่องมือสู่ Green Growth  ๓ ช่ัวโมง  

๓. การส่งเสริมผูป้ระกอบการ ภายใต้กรอบกฎหมายสิ่งแวดล้อม  ๓ ช่ัวโมง  
๔. ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม เพ่ือองค์การที่ยั่งยืน  ๓ ช่ัวโมง  

๕. Smart Community and Entrepreneur  ๓ ช่ัวโมง  

๖. Workshop: ร่วมกันอภิปราย และสรุปการเรยีนรู้   ๓ ช่ัวโมง 

 
๔.วิธีการอบรม  

เรียนรูโ้ดยการบรรยาย/การอภิปราย/ การแลกเปลี่ยนประสบการณ/์การฝึกปฏิบัติ  
  
๕. คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม  

- ผู้จัดการสิ่งแวดล้อมของโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม หรือ  
- ผู้เกี่ยวข้องที่ดูแลรับผิดชอบการบริหารจดัการสิ่งแวดล้อม  

 
๖. จำนวนผู้เข้ารับการอบรม  

จำนวนขั้นต่ำ ๑๕ คน  
  
๗. สถานที่อบรม  

• ห้องอบรม ณ สถาบันบณัฑติพัฒนบริหารศาสตร์ จำนวน ๒ วัน  

• นิคมอุตสาหกรรม จ.ชลบรุี จำนวน ๑ วัน 
 
๘. ระยะเวลาการอบรม 

อบรมระหว่างวันพุธท่ี ๑๓ - วันศุกร์ที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.   
จำนวน ๑๘ ช่ัวโมง (๓ วัน)  

  
๙. ค่าลงทะเบียน  
  ค่าลงทะเบียนคนละ ๘,๐๐๐ บาท (แปดพันบาทถ้วน) โดยรวมค่าใช้จ่าย ดังนี้  

๑. เอกสารประกอบคำบรรยาย และอุปกรณ ์
  ๒. ประกาศนียบัตรการอบรมจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์ 
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  ๓. ค่าอาหารกลางวันและอาหารวา่ง - เครื่องดื่มตลอดการอบรม (แบบกล่อง) 
  ๔. ค่าตอบแทนวิทยากรและค่าเดนิทาง  
  ๕. ค่าห้องอบรม จำนวน ๓ วัน 
   (*ผู้เข้ารับการอบรมต้องใส่หน้ากากตลอดระยะเวลาการอบรม และรับการตรวจวัดอณุหภมูิก่อนเขา้รับการอบรม) 

 
๑๐. การรับรองและประเมินผลการอบรม  

การประเมินผลโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “WE Society: การสร้างผู้ประกอบการ เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน” มีการ

ประเมินการฝึกอบรม ดังต่อไปนี้ 
๑๐.๑ ผู้ผ่านการฝึกอบรมจะต้องมีเวลาในการเข้ารับการฝึกอบรมอย่างสม่ำเสมอ เป็นเวลาไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕ ของ

ระยะเวลาการฝึกอบรมทั้งหมด จึงจะได้รับประกาศนียบัตรรับรองการฝึกอบรมจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  
 

 
๑๐.๒ การประเมินผลผู้เข้ารับการฝึกอบรม โดยมีการทดสอบดังต่อไปนี้ 

     ๑) การทดสอบความรู้ก่อนเข้ารับการฝึกอบรม (Pre - test)  

 ๒) การทดสอบความรู้หลังเข้ารับการฝึกอบรม (Post - test)  

*ทั้งนี้ ผลการทดสอบ Post-test จะต้องมากกว่า Pre-test ถึงจะผ่านการอบรม 

**ผู้ผ่านการประเมินการอบรม สามารถเทียบโอนหน่วยกิตจำนวน ๑ หน่วยกิต เข้าศึกษาต่อที่หลักสูตรของคณะ

บริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

 
๑๑. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

- ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ และแนวคิดจากการศึกษาอบรมไปปรับใช้ในการบริหารจัดการ สิ่งแวดล้อม    
- ผู้เข้ารับการอบรมมีโอกาสได้พบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เรยีนรู้ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึง่กัน และกัน อัน

จะเป็นการสรา้งเครือข่ายความร่วมมือระหวา่งกัน  
 

๑๒. วิทยากรในหลักสูตร  
คณาจารย์จากสถาบันบณัฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญจากภายนอก  

  
๑๓. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
    
    อาจารย์ใจชนก ภาคอัต    ผู้อำนวยการสำนักสริิพัฒนา  
                                                      สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์ 
            โทรศัพท์  ๐ ๒๗๒๗ ๓๒๑๐  
            โทรสาร ๐  ๒๓๗๕ ๔๗๒๐    
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              ศาสตราจารย์ ดร. วิสาขา ภู่จินดา  ที่ปรึกษาโครงการ  
            คณบดีคณะบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม  
            สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์ 
 
                        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ฆริกา คันธา ที่ปรึกษาโครงการร่วม 

คณะบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์

 
    นางสาวธัญญธร อุ่นอนุโลม   ผู้อำนวยการโครงการฝึกอบรม  
            สำนักสริิพัฒนา  
                                                         สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์ 
            โทรศัพท์  ๐ ๒๗๒๗ ๓๕๙๗   
 
                         นางนพวัลย์ สมไกรสหี์    หัวหน้ากลุ่มงานบริการฝึกอบรม  
                                         สำนักสริิพัฒนา  
               สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์  
            โทรศัพท์ ๐ ๒๗๒๗ ๓๒๓๑  
 


