
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• ทุกวันอังคาร และวันพฤหัสบดี เวลา 13:00-15:00 น.  

(ก าหนดการ Onsite อาจมกีารปรับตาม 

ความเหมาะสม โดยจะแจ้งใหท้ราบล่วงหน้า) 

• ระยะเวลาฝึกอบรมรวม 20 ชั่วโมง 

ก ำหนดกำร 

CERTIFICATE PROGRAM 

TRIS Corporation X Social Value Thailand 

SUSTAINABLE  
BUSINESS 
TRANSFORMATION 
LEADERS 

• กรรมการ/ผู้บริหารระดับสูงของ

องค์กร 

• นักบริหารที่ต้องการเพ่ิมสมรรถนะ

ด้านกลยุทธ์เพ่ือสร้างความ

เปลี่ยนแปลงสู่แนวทางการเติบโต

อย่างยั่งยนืให้กับองค์กร 

 

 

กลุ่มเป้ำหมำย 

• สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้และ

เครื่องมอืในการวางแผน ก าหนด 

กลยุทธ์แนวทางการปรับเปลี่ยน

องค์กรอย่างเปน็ระบบ สู่เป้าหมาย

การสร้างความเติบโตยั่งยืนองค์กร  

• ร่วมเป็นเครือข่ายผู้น าองค์กรยั่งยืน

ที่เชื่อมโยงและร่วมมือเพ่ือใหเ้กิด

การเปลี่ยนแปลงองค์กรและสังคม 

ผลสัมฤทธิ ์

• เข้าร่วมฝึกอบรมครบทุกหัวขอ้  

• ผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ 

ความเข้าใจหลังการฝึกอบรม 

• จัดท าและน าเสนอผลงาน 

ตามที่ก าหนด 

กำรประเมินผล 

กระบวนการฝึกอบรมแบบผสมผสาน 

(Blended Learning) คอื  

แบบออนไลน์และออนไซต์  

(กรณีออนไลน์ สามารถดูย้อนหลังได)้ 

รูปแบบกำรอบรม 

www.tris.co.th trisacademy@tris.co.th 

@tris TRIS Academy of Management 

098-465-4429 (คุณพลอยณิชชา) 

062-140-5465 (คุณปวัณยา) 

หลักสูตรฝกึอบรม 

สู่กำรพัฒนำและเติบโตอย่ำงย่ังยืน 
ผู้น ำกำรปรับเปล่ียนองค์กร 

หลักสูตรฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาสมรรถนะนักบริหารสู่การเป็นผู้น าในแนวทาง 

การพัฒนาอย่างยั่งยืนที่เชื่อมโยงกับความเติบโตขององค์กร 

• เน้ือหำหลักสูตรครอบคลุมองค์ควำมรู้ส ำคัญด้ำนควำมยั่งยืน 

• แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับวิทยำกรช้ันน ำท่ีมีควำมเช่ียวชำญ 

• หลักสูตรออกแบบให้เข้ำใจได้ง่ำย และมีเคร่ืองมือพร้อมใช้งำน 

• เวทีเสวนำเรียนรู้ กับผู้บริหำรองค์กรธุรกิจยัง่ยนื 

• ร่วมสร้ำงสรรค์แนวคิดริเร่ิมนวัตกรรมเพ่ือควำมยัง่ยนืองค์กร 

• ร่วมเป็นสมำชิก asb leaders network 

• สิทธิพิเศษในกำรเข้ำร่วมกิจกรรมสัมมนำต่ำงๆ จำก  

TRIS Academy of Management และ Social Value Thailand 

ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมที่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลของหลักสูตรจะได้รับ 

จาก TRIS Academy of Management และ Social Value Thailand 

สิงหำคม 

2-30 

CERTIFICATE OF  

SUSTAINABLE BUSINESS TRANSFORMATION LEADERS 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.tris.co.th trisacademy@tris.co.th 

@tris TRIS Academy of Management 

098-465-4429 (คุณพลอยณิชชา) 

062-140-5465 (คุณปวัณยา) 

TRIS Corporation X Social Value Thailand 
CERTIFICATE PROGRAM 

SUSTAINABLE 

BUSINESS 

TRANSFORMATION 

LEADERS  

ดร.สุวัฒน์ ทองธนำกุล 

ผู้เชี่ยวชาญการพัฒนาที่ยัง่ยืนและการส่ือสาร 

บรรณาธิการ Green Innovation & SD, MGR Online 

ดร.โกสิทธิ์ เฟื่ องสวัสดิ์ 

นักบริหาร ผูเ้ชี่ยวชาญด้านกลยทุธ์ 

สมาชิกผู้ทรงคุณวุฒิอาวุโส IOD 

ดร.สุรเดช จองวรรณศิริ 

TRIS ESG Services Project Manager 

& Director, TRIS Academy of Management 

อ.สุรพงษ์ ชูรังสฤษฎิ์ 

คณะกรรมการ Certified Anti-Corruption (CAC) 

อดีตนายกสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย 

อ.สกุลทิพย์ กีรติพันธวงศ์ 

Social Return on Investment (SROI) Specialist 

& Executive Director, Social Value Thailand 

ดร.ศิริกุล เลำกัยกุล 

ผู้เชี่ยวชาญด้านแบรนด ์

Country Director of Sustainable Brands Thailand 

ดร.ไชยยศ บุญญำกิจ 

รองประธานเครอืข่ายส่งเสรมิการผลิตและการบริโภคทีย่ั่งยนื 

แห่งประเทศไทย, กรรมการรางวัล CSR Awards รัฐวิสาหกิจ 

ดร.จงโปรด คชภูมิ 

ผู้เชี่ยวชาญด้าน ESG/Sustainability 

คณะท างานรางวัล SET Awards-Sustainability  

ผศ.นพ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ 

สมาชิกวุฒิสภา ผูข้ับเคลือ่นแนวคิดธุรกิจเพ่ือสังคม 

และผลักดนักฎหมาย Social Enterprise 

หลักสูตรฝกึอบรม 

สู่กำรพัฒนำและเติบโตอย่ำงย่ังยืน 
ผู้น ำกำรปรับเปล่ียนองค์กร 

Social Value Thailand 

ริเริ่มขึ้นจาก Social Value International ซึ่งเป็นเครือข่ายของ 

องค์กรชั้นน าท่ัวโลก ประกอบด้วยสมาชิกเครือข่ายในกว่า 26 ประเทศ 

ท่ัวโลก มีวัตถุประสงค์ในการก าหนดมาตรฐานและพัฒนาบุคคลากรด้าน 

การประเมินผลตอบแทนทางสังคม เพ่ือพัฒนากรอบมาตรฐานดัชนีชี้วัด 

ทางสังคม และส่งเสริมเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญการประเมินผลตอบแทนทาง

เศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อม (Social Return on Investment, 

SROI) โดยมีความมุ่งม่ันในการยกระดับ “คุณค่าทางสังคม” เข้าสู่

กระบวนการบริหารด าเนินงาน การตัดสินใจ และการประเมินผลสัมฤทธ์ิและ

ความส าเร็จต้ังแต่ระดับนโยบาย ปฏิบัติ ในทุกภาคส่วนขององค์กร 

TRIS Academy of Management 

หน่วยธุรกิจของ TRIS Corporation (ทริส) ท่ีให้บริการด้านวิชาการ 

ในองค์ความรู้ด้านบริหารจัดการและพัฒนาองค์กรกับหน่วยงานท้ัง

ภาคเอกชน ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรอ่ืนๆ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพ

ด้านบริหารจัดการองค์กรอย่างเป็นระบบ สนับสนุนการสร้างสมดุล 

ท้ังในด้านความสามารถในการแข่งขันและการเติบโตอย่างยั่งยืน 

ด้วยความมุ่งม่ันท่ีจะถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ของทริส  

ผสานกับลักษณะและความต้องการของผู้รับบริการ รวมท้ังความสอดคล้อง

เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย เพ่ือให้การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรและองค์กร

เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพสูงสุด 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.tris.co.th trisacademy@tris.co.th 

@tris TRIS Academy of Management 

098-465-4429 (คุณพลอยณิชชา) 

062-140-5465 (คุณปวัณยา) 

ก ำหนดกำร หลักสูตรฝึกอบรมผู้น ำกำรปรับเปลี่ยนองค์กรสู่กำรพัฒนำและเติบโตอย่ำงยั่งยืน 

DAY 1 : Onsite  

(3 ช่ัวโมง) 

วันอังคำรท่ี 2 สิงหำคม 2565 เวลำ 9.00-13.30 น. 

โรงแรมพูลแมน คิง เพำเวอร์ กรงุเทพ (รำงน ้ำ) 
วิทยำกร 

09.00-09.20 Welcome & Program Overview 

ต้อนรับผู้เข้าร่วมฝึกอบรมและแนะน าหลักสูตร 

 

09.20-10.20 Orientation 

น าองค์กรสู่อนาคตบนเส้นทางการพัฒนาท่ียั่งยืน  

(Shaping the Future through Sustainability Leadership) 

ผศ.นพ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ 

10.30-12.30 แนวโน้มและพัฒนาการด้านความยั่งยืนสากล  

(Sustainability Trends & SDGs Challenges for Business) 

ดร.สุวัฒน์ ทองธนากุล 

12.30-13.30 Networking Lunch  

DAY 2 : Online  

(2 ช่ัวโมง) 
วันพฤหัสบดีท่ี 4 สิงหำคม 2565 เวลำ 13.00-15.00 น. (Zoom) วิทยำกร 

13.00-15.00 การก าหนดเป้าหมายและกลยุทธ์องค์กรเพ่ือความยั่งยืน  

(Purpose & Strategy for Sustainability) 

ดร.โกสิทธ์ิ เฟื่ องสวัสด์ิ 

DAY 3 : Online  

(2 ช่ัวโมง) 
วันอังคำรท่ี 9 สิงหำคม 2565 เวลำ 13.00-15.00 น. (Zoom) วิทยำกร 

13.00-15.00 การวางแผนปรับเปลี่ยนองค์กรตามกรอบความยั่งยืนสากล 

(Environmental, Social, Governance : ESG Transformation) 

ดร.สุรเดช จองวรรณศิร ิ

DAY 4 : Online  

(2 ช่ัวโมง) 
วันพฤหัสบดีท่ี 11 สิงหำคม 2565 เวลำ 13.00-15.00 น. (Zoom) วิทยำกร 

13.00-15.00 บทบาทของการก ากับดูแลกจิการท่ีดีสู่องค์กรท่ียั่งยืน  

(Good Corporate Governance :Pathways to Sustainability) 

อ.สุรพงษ์ ชูรังสฤษฎิ ์

DAY 5 : Onsite  

(3 ช่ัวโมง) 

วันอังคำรท่ี 16 สิงหำคม 2565 เวลำ 9.00-13.30 น. 

โรงแรมพูลแมน คิง เพำเวอร์ กรงุเทพ (รำงน ้ำ) 
วิทยำกร 

09.00-11.00 การประเมินผลลัพธ์และผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน  

(Social Impact Assessment & Social Return on Investment: SIA & SROI) 

อ.สกุลทิพย์ กีรติพันธวงศ์ 

11.00-12.00 การออกแบบแนวคิดนวัตกรรมเพ่ือความยั่งยืน (Group Assignment) ดร.สุรเดช จองวรรณศิร ิ

12.30-13.30 Networking Lunch  

DAY 6 : Online  

(2 ช่ัวโมง) 
วันพฤหัสบดีท่ี 18 สิงหำคม 2565 เวลำ 13.00-15.00 น. (Zoom) วิทยำกร 

13.00-15.00 การขับเคลื่อนธุรกิจสู่แบรนด์ท่ียั่งยืน  

(Brand Transformation Roadmap) 

ดร.ศิริกุล เลากัยกลุ 

DAY 7 : Onsite  

(6 ช่ัวโมง) 

วันอังคำรท่ี 30 สิงหำคม 2565 เวลำ 9.00-18.00 น. 

โรงแรมพูลแมน คิง เพำเวอร์ กรงุเทพ (รำงน ้ำ) 
วิทยำกร 

09.00-12.00 สัมมนา กรณีศึกษาองค์กรธุรกิจยั่งยืน จากผู้บริหารด้านความยั่งยืนขององค์กรชั้นน า 

(Sustainable Business Case Sharing) 

ดร.ไชยยศ บุญญากจิ 

ดร.จงโปรด คชภูมิ 

12.00-13.00 Networking Lunch  

13.00-16.00 การน าเสนอผลงานแนวคิดนวัตกรรมเพ่ือความยั่งยืนและอภิปราย คณะท่ีปรึกษาสถาบัน 

และผู้ทรงคุณวุฒิ 16.00-18.00 • พิธีมอบประกาศนียบัตรและปิดหลักสูตร 

• Networking Dinner 

 

TRIS Corporation X Social Value Thailand 
CERTIFICATE PROGRAM 

SUSTAINABLE 

BUSINESS 

TRANSFORMATION 

LEADERS  

หลักสูตรฝกึอบรม 

สู่กำรพัฒนำและเติบโตอย่ำงย่ังยืน 
ผู้น ำกำรปรับเปล่ียนองค์กร 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.tris.co.th trisacademy@tris.co.th 

@tris TRIS Academy of Management 

098-465-4429 (คุณพลอยณิชชา) 

062-140-5465 (คุณปวัณยา) 

สแกน QR Code เพ่ือลงทะเบียน หรือดูร ำยละเอยีดหลักสูตรได้ท่ี 

www.tris.co.th 

99,000.00 บำท (ยังไมร่วมภาษีมูลค่าเพ่ิม VAT 7%)  

Early bird สมัครภำยในวันท่ี 4 กรกฎำคม 2565 ได้รับส่วนลด 20% เป็น 79,200.00 บำท  
*ค่าธรรมเนียมหลักสูตรสามารถน าไปลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลได้ 200% 

 

• ค่าธรรมเนียมรวมอาหาร/เคร่ืองดื่มตามก าหนดการ และเอกสารประกอบ/อุปกรณ์/อืน่ๆ ที่เก่ียวข้องทั้งหมด 

• ภาพและเสียงการบรรยายฝึกอบรมเป็นลิขสิทธ์ิของสถาบันฯ ห้ามมีการบันทึกเสียงหรือทั้งเสียงและภาพ 

ตลอดระยะเวลาการฝึกอบรม 

• กรุณาแจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรมแทน หรือกรณียกเลกิ กรุณาแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร ก่อนวันฝึกอบรม

อย่างน้อย 14 วนั มฉิะนั้น สถาบันขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าธรรมเนียมฝึกอบรมร้อยละ 50 ของค่าธรรมเนยีม 

ค่ำธรรมเนียม 

กำรช ำระเงิน 

กำรช ำระค่ำลงทะเบียนหลักสูตร กรุณำตรวจสอบค่ำธรรมเนียมก่อนกำรโอนและโอนค่ำธรรมเนียมล่วงหน้ำ ก่อนวันอบรม

อย่ำงน้อย 7 วัน  

 

1. ส่ังจ่ายเช็คในนาม “บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จ ากัด บัญชี 1” หรือ 

2. โอนเงินผ่าน ธนาคารกรุงเทพ สาขาส านักงานใหญ่ สีลม ชื่อบัญชี “บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จ ากัด บัญชี 1”  

บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 101-468967-1  

 

สถาบันวิทยาการจัดการ ทริส คอร์ปอเรช่ัน อยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพ่ิม (VAT 7%)  

เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี 0105536041711 

บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จ ากัด  

เลขท่ี 191 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 18 ห้อง 1-4, 4A  

ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 

ส่งส ำเนำหลักฐำนกำรช ำระเงิน ระบุชื่อหลักสูตร SBT Leaders 

และชื่อหน่วยงำนของท่ำน มำยัง trisacademy@tris.co.th 

SCAN FOR REGISTRATION 

TRIS Corporation X Social Value Thailand 
CERTIFICATE PROGRAM 

SUSTAINABLE 

BUSINESS 

TRANSFORMATION 

LEADERS  

หลักสูตรฝกึอบรม 

สู่กำรพัฒนำและเติบโตอย่ำงย่ังยืน 
ผู้น ำกำรปรับเปล่ียนองค์กร 


