
      
 

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 เเละสอบสัมภาษณ์ จ านวน 1 วัน รวมจ านวน 3 วัน 
 

วัน เวลา และสถานที่จัดฝึกอบรม   

- ครัง้ที่ 1 อบรม วันที่ 22 - 23  เมษายน  2564   

- ครัง้ที่ 2 อบรม วันที่ 14 - 15  ตุลาคม  2564      

  ประเมินผล (สอบสัมภาษณ์) จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง 

- 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 หรอื 
 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 าตัวบุคลากรเฉพาะด้านการบริหารความรับผิดชอบต่อสังคมระดับทั่วไป 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 
 

 

https://www.psds.tu.ac.th/short-training


 
 

อัตราค่าใช้จ่าย ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ  15,000 บาท / ท่าน   
ช่วงที่ 1  อบรม 2 วัน 1 คืน    
ช่วงที่ 2  ประเมินผล (สอบสัมภาษณ์) 1 วัน 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ก าหนดการอบรม 
ประเภท 3 หลักสูตรบุคลากรเฉพาะด้านการบริหารความรับผิดชอบต่อสังคม ระดับอาวุโส 

วัน /เวลา รายละเอียดเนื้อหา ทีมวิทยากร 
วันที่ 1  
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 ที่ผู้บริหาร 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 2  
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   
วันที่ 3 การสอบขึ้นทะเบียนฯ ประเมินผล (สอบสัมภาษณ์) 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.ให้
ความเห็น 10 นาที)  

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

 


