
 

 
 

หลักสูตร 2 บุคลากรเฉพาะด้านการบริหารความรับผิดชอบต่อสังคม ระดับท่ัวไป 
 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

เพื่อให้ ผู้ท่ีเ ก่ียวข้องกับการด าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ( CSR) เข้าใจถึงบทบาทหน้าท่ี                        

ความรับผิดชอบตามประกาศบุคลากรเฉพาะด้านความรับผิดชอบต่อสังคมประจ าโรงงาน ท่ีสอดคล้องกับมาตรฐาน

ความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม สามารถวิเคราะห์นโยบาย วางแผนการบริหารงานอย่างเป็น

ระบบในการก าหนดกลยุทธ์ในการบริหารองค์กรท่ีสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน และกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

และเช่ือมโยงการการให้ความส าคัญกับดูแลองค์กรให้สอดคล้องตามหลักกฎหมายของกรมโรงงานอุตสาหกรรมได้อย่าง

ถูกต้อง อันจะส่งผลให้การท างานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมเกิดประโยชน์ท้ังต่อองค์กรและสังคม 
 

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรมและทดสอบ 

เป็นไปตามเกณฑ์ของกรมโรงงานอุตสาหกรรมก าหนด 
 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

1. บุคลากรท่ีได้รับการฝึกอบรมได้รับความรู้  ความเข้าใจเก่ียวกับบทบาทหน้า ท่ี  ด้านการบริหาร              

ความรับผิดชอบต่อสังคมระดับท่ัวไป และสามารถน าองค์ความรู้ท่ีได้ไปประยุกต์ใช้ในการท างานได้อย่างมีคุณภาพ 

2. บุคลากร ท่ีได้ รับการ ฝึกอบรมมี ทั กษะ สามารถพัฒนาเป็นบุคลากรเฉพาะด้านการบริ ห า ร                      

ความรับผิดชอบต่อสังคมระดับท่ัวไป ประจ าโรงงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

3. ผู้เข้าร่วมอบรมได้เตรียมความพร้อมก่อนการเข้ารับการทดสอบ เพื่อขึ้นทะเบียนบุคลากรเฉพาะด้าน       

การบริหารความรับผิดชอบต่อสังคมระดับท่ัวไป ประจ าโรงงาน 
 

กลุ่มเป้าหมาย  บุคลากรระดับหัวหน้างาน ระดับบริหารด้าน CSR / ชุมชนสัมพันธ์หรือท่ีได้รับมอบหมาย 
 

จ านวนผู้เข้ารับการอบรมและทดสอบ  จ านวน  30 คน / รุ่น / หลักสูตร 
 

รูปแบบการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 

การบรรยาย การถาม-ตอบ การแบ่งกลุ่ม การระดมสมอง การฝึกวิเคราะห์จากกรณีศึกษา การใช้ส่ือวีดีทัศน์ 
 

ระยะเวลาในการฝึกอบรม  จ านวน 2 วัน เเละทดสอบ จ านวน 0.5 วัน 

 

 

 

 



 

วัน เวลา และสถานท่ีจัดฝึกอบรม   

          - วันท่ี  25 – 26  พฤศจิกายน  2563  เวลา 08.30 – 16.30 น.  

- วันท่ี  27  พฤศจิกายน  2563 เวลา 09.00 – 12.00 น.                                                                                                

  ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 

***หมายเหตุ : วัน เวลา และสถานท่ีฝึกอบรม อาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
 

การประเมินผล 

  ผู้เข้ารับการอบรมต้องเข้าอบรมท้ัง 2 วัน และมีผลการสอบผ่านเกณฑ์ 65% ขึ้นไป จึงจะได้รับใบรับรอง       

เพื่อขอขึ้นทะเบียนเป็นบุคลากรเฉพาะด้านความผิดชอบต่อสังคมประจ าโรงงาน ประเภทบุคลากรเฉพาะด้าน           

การบริหารความรับผิดชอบต่อสังคม ระดับท่ัวไป 
 

เอกสารการสมัครฝึกอบรม 

1. แบบฟอร์มค าขอเข้ารับการอบรมและทดสอบเพื่อมีบุคลากรเฉพาะด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ประจ า

โรงงาน 

2. ส าเนาหลักฐานการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า และหนังสือประสบการณ์  

การท างานท่ัวไป อย่างน้อย 4 ปี หรือประสบการณ์เฉพาะท่ีเก่ียวข้องกับด้านการมีส่วนร่วมและพัฒนาชุมชน หรือการ

บริหารด้านความรับผิดชอบต่อสังคมประจ าโรงงาน อย่างน้อย 2 ปี ซ่ึงรับรองโดยผู้ประกอบกิจการโรงงาน 

3. ส าเนาปริญญาบัตรหรือผลการศึกษา (Transcript) และหนังสือรับรองประสบการณ์ท างานท่ัวไปอย่างน้อย 

2 ปี หรือประสบการณ์เฉพาะท่ีเก่ียวข้องกับด้านการมีส่วนร่วมและพัฒนาชุมชน หรือด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

ประจ าโรงงาน อย่างน้อย 1 ปี ซ่ึงรับรองโดยผู้ประกอบกิจการโรงงาน 

4. ส าเนาบัตรประชาชน 
 

วิธีการสมัครเข้ารับการฝึกอบรมและทดสอบ 

ผู้ สมั คร เข้ ารั บการฝึกอบรมและทดสอบ สามารถกรอกแบบฟอร์ มออนไลน์ ทางหน้ า เ ว็บ ไ ซต์   

https://www.psds.tu.ac.th/training1 และสแกนเอกสารการสมัครส่งมาท่ี อีเมล์ : penjunaoy@hotmail.com          

และน าเอกสารการสมัครอบรมฉบับจริงมาส่งในวันเข้ารับการอบรม สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม เบอร์โทรศัพท์                 

02-564-4440-79 ต่อ 1330  มือถือ 080-289-8191     

**หมายเหตุ วิทยาลัยฯ และกรมโรงงานอุตสาหกรรมจะพิจารณาคุณสมบัติพร้อมแจ้งผลผู้ผ่านการคัดเลือก

ทางอีเมล์ ผู้สมัครอบรมต้องยืนยันการเข้าร่วมอบรมและทดสอบ และช าระค่าสมัครอบรมและทดสอบตามเวลา          

ท่ีก าหนด และขอสงวนสิทธ์ิส าหรับการเลื่อนการฝึกอบรม หากจ านวนผู้สมัครในแต่ละรุ่นไม่เปนนไปตามท่ีก าหนด 
 

อัตราค่าใช้จ่าย  ค่าสมัครเข้ารับการฝึกอบรมและทดสอบ  จ านวน 6,600 บาท / คน 

 
 

 

 

 

 

https://www.psds.tu.ac.th/training1
mailto:%20penjunaoy@hotmail.com%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20และ
mailto:%20penjunaoy@hotmail.com%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20และ


 
 

ก าหนดการอบรมและทดสอบ หลักสูตรบุคลากรเฉพาะด้านการบริหารความรับผิดชอบต่อสังคม ระดับท่ัวไป 

วันท่ี 25 - 27 พฤศจิกายน 2563 ณ อาคาร SC 3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์ศูนยร์ังสิต 
 

วัน /เวลา รายละเอยีดเน้ือหา ทีมวิทยากร 

วันท่ี 25 พ.ย. 63  

08.00 - 08.30 น. ลงทะเบียน  

08.30 - 08.45 น. คณบดกีล่าวเปิดงาน    

08.45 - 09.15 น. บทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบและหลักเกณฑ์การข้ึนทะเบียน

บุคลากรเฉพาะด้านการบริหาร CSR ระดับท่ัวไป 

ผอ.กองพัฒนาอตุสาหกรรมเชิงนเิวศ            

กรมโรงงานอตุสาหกรรม หรือผู้แทน  

09.15 - 10.45 น. Why CSR ? : ความเป็นมา ความส าคญั และทิศทางในอนาคต ดร.สุนทร คุณชัยมัง/อ.สุกิจ อุทินทุ 

10.45 - 12.15 น. - การประยุกต์ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในงาน CSR  

เพื่อเป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน (SEP&CSR for SDGs) 

ผศ.ดร.สุภาวดี ขุนทองจนัทร์/ 

อ.สุกิจ อุทินทุ 

12.15 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 - 14.30 น. การบริหารจัดการ CSR สู่ CSV ยุคหลัง COVID  

ท่ีตอบสนองตอ่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

อาจารย์สุกิจ อุทินทุ/ดร.สุนทร คุณชัยมัง 

14.30 - 16.00 น. การประเมินผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน (SROI) 

 ในงานCSR 

อ.ดร.เกศกุล สระกวี/ 

อาจารย์เศรษฐภูมิ บัวทอง 

วันท่ี 26 พ.ย. 63  

09.00 - 12.00 น. - การส่ือสารท างานกับชุมชนเพื่อการจัดการความขัดแย้ง 

เชิงสร้างสรรค์ 

อาจารย์ปรีชา รุ่งรัตน ์

 

12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 - 16.00 น. - โครงสร้างการบริหารงาน CSR  

- มาตรฐาน ISO 26000/CSR-DIW  

- การส่ือสารด้วยการจัดท ารายงานความรับผิดชอบต่อสังคม  

(CSR Report) 

อาจารย์ ดร.สานิตย์ หนูนิล  

อาจารย์ ดร.กนกวรา พวงประยงค ์

16.00 - 16.30 น. รายละเอียดการสอบข้ึนทะเบียนฯ และมอบวุฒิบัตร ผู้ประสานงาน มธ. 

วันท่ี 27 พ.ย. 63 การสอบขึ้นทะเบียนฯ 

08.45 น. ลงทะเบียนเข้าห้องสอบ  

09.00 - 12.00 น. สอบข้ึนทะเบียนบุคลากรเฉพาะดา้นการบริหารความรับผิดชอบ 

ต่อสังคม ระดับท่ัวไป 

เจ้าหน้าท่ีกรมโรงงานอตุสาหกรรม                

(คุมสอบ) และผู้ประสานงาน มธ.  

* รับประทานอาหารว่าง ช่วงเช้า เวลา 10.45 น. / ช่วงบ่าย  เวลา 14.30 น. *     . สามารถจอดรถยนต์ใต้อาคาร SC 3  

 


