
      
 

 

ประเภท 1 หลักสูตรบุคลากรเฉพาะด้านการมีส่วนร่วมและพัฒนาชุมชน 
 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 เพ่ือให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานด้านการมีส่วนร่วมและพัฒนาชุมชน ได้เข้าใจถึงบทบาทหน้าที่      
ความรับผิดชอบตามประกาศบุคลากรเฉพาะด้านการมีส่วนร่วมและพัฒนาชุมชน ประจ าโรงงาน ที่สอดคล้อง       
ตามมาตรฐานด้านการมีส่วนร่วมและพัฒนาชุมชนของผู้ประกอบการอุตสาหกรรม สามารถท างานบนฐานความรู้ 
สามารถวิเคราะห์ชุมชนให้เห็นศักยภาพและโอกาสในด้านต่างๆ เพ่ือน าข้อมูลมาเขียนโครงการ วางแผน ออกแบบ
กระบวนการจัดท าโครงการภายใต้การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน โดยใช้ชุมชนเป็นฐานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
เกิดประโยชน์อย่างยั่งยืนทั้งโรงงานและชุมชน  
 

กลุ่มเป้าหมาย 
 บุคลากรระดับหัวหน้างาน ระดับปฏิบัติการด้านชุมชนสัมพันธ์ หรือที่ได้รับมอบหมายให้ท างานเกี่ยวข้อง
กับ การมีส่วนร่วมและพัฒนาชุมชน  
 

จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมและทดสอบ  จ านวน 30 คน ต่อรุ่น/หลักสูตร 
 

รูปแบบการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ  
การบรรยาย การถาม-ตอบ การระดมสมอง การฝึกปฏิบัติวิเคราะห์จากกรณีศึกษา การใช้สื่อวีดีทัศน์ 
  

ระยะเวลาในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติ  จ านวน 2 วัน เเละทดสอบ  จ านวน 0.5 วัน 
 

วัน เวลา และสถานที่จัดฝึกอบรม   

      ครั้งที่ 1   วันที่  23 - 25  มิถุนายน  2564 

ครั้งที่ 2   วันที่  1 - 3  กันยายน  2564 

ครั้งที่ 3  วันที่  3 - 5  พฤศจิกายน  2564 

เวลา 08.30 – 20.00 น. ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ศูนย์รังสิต 
 

การประเมินผล 
 ผู้เข้ารับฝึกการอบรมต้องเข้าอบรมตลอด 2 วัน และมีผลการสอบผ่านเกณฑ์ 65 % ขึ้นไปจึงจะได้รับ 
ใบรับรองเพ่ือขอขึ้นทะเบียนเป็นเฉพาะด้านการมีส่วนร่วมและพัฒนาชุมชนประจ าโรงงาน ประเภทบุคลากร     
เฉพาะด้านการมีส่วนร่วมและพัฒนาชุมชน 
 
 

 
 
 



ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเป็นบุคลากรเฉพาะด้านการมีส่วนร่วมและพัฒนาชุมชน 
สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 2. บุคลากรที่ได้รับการฝึกอบรมเกิดความตระหนักและเห็นความส าคัญในการเป็นบุคลากรเฉพาะด้าน     
การมีส่วนร่วมและพัฒนาชุมชน ประจ าโรงงาน อย่างมืออาชีพ 

3. บุคลากรที่ผ่านการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจในงานด้านการมีส่วนร่วมและพัฒนาชุมชน และสามารถ
ผ่านการทดสอบเพื่อขึ้นทะเบียนได้ตามเกณฑ์ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม  

 

คุณสมบัติของผู้เขา้รับการฝึกอบรมและการทดสอบ  
 ระดับการศึกษา 
 1. ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ที่มีค วามรู้ทักษะ และมี
ประสบการณ์การท างานทั่วไป อย่างน้อย 4 ปี หรือประสบการณ์เฉพาะที่เก่ียวข้องกับด้านการมีส่วนร่วมและพัฒนา
ชุมชน หรือการบริหารด้านความรับผิดชอบต่อสังคมประจ าโรงงาน อย่างน้อย 2 ปี 
 2. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าขึ้นไป ที่มีความรู้ทักษะและมีประสบการณ์การท างาน
ทั่วไป อย่างน้อย 2 ปี หรือประสบการณ์เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับด้านการมีส่วนร่วมและพัฒนาชุมชน หรือการบริหาร        
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมประจ าโรงงาน อย่างน้อย 1 ปี 
 การอบรมและทดสอบ 
 1. ต้องผ่านการอบรมและผ่านการทดสอบ หรือ 
 2. เคยปฏิบัติหน้าที่หรือเป็นพนักงานประจ าโรงงานของโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมของกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม (CSR-DIW) หรือ (CSR-DPIM) เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี ซึ่งผู้ประกอบกิจการให้การรับรอง โดยไม่ต้อง
อบรมแต่ต้องผ่านการทดสอบ 
 

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 
 

 

 

 

 



 
 

วิธีการสมัครเข้ารับการฝึกอบรมและทดสอบ 

ผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมและทดสอบ สามารถกรอกแบบฟอร์มออนไลน์ และสแกนเอกสารการสมัคร            

ที่หน้าเว็บไซต์ hhttps://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 าระค่าสมัครอบรมและทดสอบ   

ตามเวลาที่ก าหนด และขอสงวนสิทธิ์ส าหรับการเลื่อนการฝึกอบรม หากจ านวนผู้สมัครในแต่ละรุ่นไม่เป็นไป

ตามที่ก าหนด 
 

ค่าสมัครอบรมและทดสอบ 
 กรณีที่ 1 : ค่าสมัครฝึกอบรมและทดสอบ ท่านละ 6,900 บาท   
 กรณีที่ 2 : ค่าสมัครเข้ารับการทดสอบอย่างเดียว (ส าหรับผู้ผ่านการอบรมมาแล้ว)  ท่านละ 500 บาท  

หมายเหตุ : ไม่รวมค่าที่พักและค่าใช้จ่ายส่วนตัวอ่ืนๆของผู้เข้าอบรม 
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ก าหนดการอบรมและทดสอบ 

ประเภท 1 หลักสูตรบุคลากรเฉพาะด้านการมีส่วนร่วมและพัฒนาชุมชน 

เวลา รายละเอียดเนื้อหา วิทยากร 
วันที่  1 วัตถุประสงค:์ เข้าใจวัตถุประสงค์ และแนวโน้มงาน CSR มาตรฐานความรบัผิดชอบต่อสังคมประจ าโรงงาน 

(CSR-DIW)  และบทบาทหนา้ทีแ่ละความรับผิดชอบในการปฏบิัติงานเฉพาะดา้นการมีส่วนร่วมและพัฒนา
ชุมชน การสร้างการมีส่วนร่วมจากชุมชน (Community Engagement) 

08.00 - 08.30 น. ลงทะเบียน  
08.30 - 08.45 น. กล่าวต้อนรับและกล่าวเปิดงานอบรม  คณบดีวิทยาลัยพฒันศาสตร์ฯ   
08.45 - 09.15 น. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมเรื่อง การข้ึนทะเบียนบุคลากรเฉพาะ 

ดานความรับผิดชอบตอสังคมประจ าโรงงานและนโยบายของกรมโรงงาน
อุตสาหกรรมดานการสงเสริมอุตสาหกรรม เชน การพัฒนาเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 

ผู้แทนกรมโรงงานอุตสาหกรรม  

09.15 - 10.45 น. - เข้าใจงาน CSR และ Trend ในระดับตา่ง ๆ 
- โรงงานกับชุมชนกบัการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยนื (การจัดการด้าน 
สิ่งแวดลอมและความปลอดภัยของโรงงาน)  

อาจารย์ฌานสิทธิ์  
ยอดพฤติการณ์ 

10.45 - 11.00 น. รับประทานอาหารวา่ง / กิจกรรมสานสัมพันธ ์
11.00 - 12.15 น. มาตรฐานความรับผิดชอบตอสังคมของผูประกอบการ (CSR-DIW) อาจารย์ ดร.สานิตย์ หนูนลิ 
12.15 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน  
13.00 - 14.30 น. - มาตรฐานความรับผิดชอบตอสังคมของผูประกอบการ (CSR-DIW) (ต่อ) 

- การวิเคราะหผูมีสวนไดเสีย (Stakeholder Analysis) 
อาจารย์ ดร.สานิตย์ หนูนลิ 

14.30 - 14.45 น. พักรับประทานอาหารวา่ง / กิจกรรมสานสัมพนัธ ์
14.45 - 16.45 น. - ความรเูบื้องตนการจัดท ากิจกรรมรวมกับชุมชน 

- เครื่องมือที่ใช้ท างานกับชุมชน (Workshop 1)  
อาจารย์ ดร.มณฑาวดี ครุฑมชีัย 

17.00 - 20.00 น. กิจกรรมนักพัฒนาชุมชนอยา่งมสี่วนร่วม (โดยใช้เครื่องมือการท างานกับ
ชุมชนมาประยุกต์ใช้ในการสรา้งเครือข่าย)  

ทีมผู้ช่วยวทิยากร ว.ป๋วย 

วันที่ 2 วัตถุประสงค:์ เข้าใจและเห็นแนวทางจัดการความขัดแย้ง พัฒนาทักษะการท างานด้านการมีสว่นร่วม      
และพัฒนาชุมชน การประเมินผลตอบแทนจากการลงทนุดา้นสงัคมและท ารายงาน 

09.00 - 10.45 น. เครื่องมือที่ใช้ท างานกับชุมชน (Workshop 2) อาจารย์ ดร.มณฑาวดี ครุฑมชีัย 
10.45 - 11.00 น. พักรับประทานอาหารวา่ง / กิจกรรมสานสัมพนัธ ์
11.00 - 12.15 น. ความรู้เบื้องต้นในการประเมินการลงทนุทางสังคม (SIA) 

และผลตอบแทน SROI ในการน าไปเขียนรายงาน 
อาจารย์ ดร.เกศกุล สระกวี/ 
อาจารย์ เศรษฐภูมิ บัวทอง 

12.15 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั  
13.00 - 14.45 น. การจัดการความขัดแย้งและการเจรจาเชิงสร้างสรรค์ 

โดยใช้หลักการมีส่วนร่วมกับชุมชน/โรงงาน  
อาจารย์ ปรีชา รุ่งรัตน ์
 

14.45 - 15.00 น. พักรับประทานอาหารวา่ง /กิจกรรมสานสัมพนัธ ์
15.00 - 16.00 น. การจัดท ารายงานดานการมีสวนรวมและพฒันาชุมชนประจ าปี อาจารย์ ดร.สานิตย์ หนูนลิ 
16.00 - 16.30 น. - ประเมินผลการอบรม/มอบวฒุิบัตร  
16.30 - 18.00 น. เตรียมตัวสอบสอบประมวลความรู้ ทีมผู้ช่วยวทิยากร ว.ป๋วย  



 
 

เวลา รายละเอียดเนื้อหา วิทยากร 
วันที่ 3 วัตถุประสงค:์ ประมวลความรู้จากการอบรมและการสอบขึ้นทะเบียน 
08.45 น. เข้าห้องสอบ  
09.00 - 12.00 น. สอบขึ้นทะเบยีนบุคลากรเฉพาะด้านการมีสว่นร่วมและพัฒนาชมุชน จนท.กรมฯ  

และผู้ประสานงาน มธ. 
 


