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หลักสูตรบุคลากรเฉพาะด้านความรับผดิชอบตอ่สังคมประจําโรงงาน 

หลักสูตร:  

หลักสูตรบุคลากรเฉพาะด้านการมีส่วนร่วมและการพัฒนาชุมชน 

วัตถุประสงค:์   

1. เพื่อฝึกอบรมบคุลากรที่จะทําหน้าที่ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมประจําโรงงาน 

2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมไดร้ับความรู้ ความเข้าใจเกีย่วกับบทบาทหน้าที่ของการเป็นบุคลากรเฉพาะด้าน

ความรับผิดชอบต่อสังคมประจําโรงงาน ที่สอดคล้องตาม มาตรฐานความรับผิดชอบของผู้ประกอบการ

อุตสาหกรรมตอ่สังคม (CSR-DIW)  

3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถวางแผน ออกแบบกระบวนการทํางาน วิเคราะห์ และจัดทําแผนการมีส่วน

ร่วมและพัฒนาชุมชนขององค์กรไดอ้ย่างเป็นระบบ  

กลุ่มเป้าหมาย:  

บุคลากรระดับปฏิบัติการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม/ ชุมชนสัมพันธ์ หรอืที่ไดร้ับมอบหมาย 

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรมและทดสอบ: 

1. สําเร็จการศึกษาไม่ต่ํากว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ที่มีความรู้ทักษะและมีประสบการณ์การ

ทํางานทั่วไปอย่างน้อย 4 ปี หรือประสบการณ์เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับด้านการมีส่วนร่วมและพัฒนาชุมชน หรือ

การบริหารด้านความรับผิดชอบต่อสังคมประจําโรงงานอย่างน้อย 2 ปี 

2. สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าขึ้นไปที่มีความรู้ ทักษะและมีประสบการณ์การทํางานทั่วไป

อย่างน้อย 2 ปี หรือประสบการณ์เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับด้านการมีส่วนร่วมและพัฒนาชุมชน หรือการบริหาร

ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมประจําโรงงานอย่างน้อย 1 ปี  

3. เคยปฏิบัติหน้าที่หรือเป็นพนักงานประจําโรงงานของโครงการรับผิดชอบต่อสังคมของกรมโรงงานอุตสาหกรรม 

(CSR-DIW) หรือ CSR-DPIM เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี ซึ่งผู้ประกอบกิจการให้การรับรอง (โดยไม่ต้องอบรมแต่

ต้องผ่านการทดสอบ) 

จํานวนผู้เข้ารับการอบรม: จํานวน 30 คนต่อรุ่น ต่อหลักสูตร 

อัตราค่าอบรม:  8,500 บาท/คน  (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม แต่ไม่รวมค่าค่าที่พัก) 
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หมายเหตุ 

- ผู้สมัครที่สมัครภายในเดือน กุมภาพันธ์ทางหน่วยอบรมจะลดให้ 10% 

- หน่วยจัดอบรมอาจจะเล่ือนหรือยกเลิกการจดัอบรมในกรณทีี่มีผู้สมัครน้อยกว่าจํานวนรับสมัครในรุ่นนั้นๆ และขอปิดรับ
สมัคร หากมีผู้แจ้งความประสงค์ครบตามจํานวนแล้ว  

รูปแบบการฝึกอบรม: อบรมเชงิปฏิบัตกิาร  
(บรรยาย กิจกรรมระดมสมอง วิเคราะห์จากกรณีศึกษา การฝึกปฏิบัติ) 

วันที่ฝึกอบรม:    รุ่นที่ 1: วันที่ 27 - 29 มีนาคม 2562  

   รุ่นที่ 2: วันที่ 24 - 26 กรกฎาคม 2561 

ผู้ดําเนินการ:   ฝ่ายบริการด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (SE) 

ระยะเวลา:    อบรมเชิงปฏิบัติจํานวน 2 วัน เเละทดสอบ จํานวน 0.5 วัน 

สถานที่จัดฝึกอบรม:  ณ โรงแรม หรือสถานที่ที่มีส่ิงอํานวยความสะดวกเพียงพอ 

การประเมินผล: 

ผู้เข้ารับการอบรม ต้องเข้าอบรมตลอด 2 วัน และมีผลการทดสอบผ่านเกณฑ์ 65% ขึ้นไป จึงจะได้รับใบรับรองเพือ่ขอขึ้น
ทะเบียนบุคลากรเฉพาะด้านความรับผิดชอบต่อสังคมประจําโรงงาน ประเภท บุคลากรเฉพาะด้านการมีส่วนร่วมและการ
พัฒนาชุมชน 

เอกสารการสมัครฝึกอบรมและทดสอบ: 

1. แบบ บฉ.ส1 คําขอเข้ารับการอบรมและทดสอบเพื่อมีบุคลากรเฉพาะด้านความรับผิดชอบต่อสังคมประจํา

โรงงาน (ใบสมัครฉบับจริง ที่มีลายเซ็นต์ของเจ้าของประกอบกิจการ ตรายางบริษัท หรือผู้รับมอบอํานาจ) 

2. สําเนาหลักฐานการศึกษาไม่ต่ํากว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า และหนังสือรับรองประสบการณ์

การทํางานทั่วไปอย่างน้อย 4 ปี หรือประสบการณ์เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับด้านการมีส่วนร่วมและพัฒนาชุมชน 

หรือการบริหารด้านความรับผิดชอบต่อสังคมประจําโรงงานอย่างน้อย 2 ปี  ซึ่งรับรองโดยผู้ประกอบกิจการ

โรงงาน หรือ 

3. สําเนาปริญญาบัตร หรือผลการศึกษา (Transcript) การศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าขึ้นไปและ

หนังสือรับรองประสบการณ์การทํางานทั่วไปอย่างน้อย 2 ปี หรือประสบการณ์เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับด้านการมี

ส่วนร่วมและพัฒนาชุมชน หรือการบริหารด้านความรับผิดชอบต่อสังคมประจําโรงงานอย่างน้อย 1 ปี ซึ่ง

รับรองโดยผู้ประกอบกิจการโรงงาน 

4. สําเนาบัตรประชาชน 
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หมายเหตุ  

1. ในกรณีที่ใช้ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับด้านการมีส่วนร่วมและพัฒนาชุมชน หรือการบริหารด้านความ

รับผิดชอบต่อสังคมประจําโรงงาน  ต้องมีหนังสือรับรองโดยผู้ประกอบกิจการโรงงาน 

2. ในกรณีที่ไม่ต้องการอบรม แต่ต้องผ่านการทดสอบ ต้องมีหนังสือรับรองออกโดยผู้ประกอบกิจการโรงงาน 

รับรองว่าเคยปฏิบัติหน้าที่ หรือเคยเป็นพนักงานประจําโรงงาน ของโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมของกรม

โรงงานอุตสาหกรรม (CSR-DIW) หรือ (CSR-DPIM) เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี 

หัวข้อการฝึกอบรมและทดสอบ หลักสูตรบุคลากรเฉพาะด้านการมีส่วนร่วมและการพัฒนาชุมชน: 
เน้ือหา ชั่วโมงการอบรม 

วันที ่1   
1. บทบาท หน้าที ่ความรับผิดชอบและหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนบุคลากรเฉพาะด้านการมี

ส่วนร่วม และพัฒนาชุมชน  

0.5 

2. ภาพรวมมาตรฐาน แนวปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานความรับผิดชอบของผูป้ระกอบการ

อุตสาหกรรมต่อสังคม (CSR-DIW)  

1.5 

3. การรวบรวมข้อมูลชุมชน  3.0  
(บรรยายและฝึกปฏิบัติ) 

4. กระบวนการมีส่วนร่วม      2.0 
(บรรยายและฝึกปฏิบัติ) 

วันที ่2  
5. ทบทวนบทเรียน  0.5 

6. การวางแผนปฏิบัติการ การติดตาม ทบทวน และการประเมินผลโครงการด้านการมีส่วน

ร่วมและพัฒนา ชุมชน 

1.5 

7. กระบวนการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพและทรงพลัง       1.25 

8. การบริหารความขัดแย้งกับชุมชน  2.0 
(บรรยายและฝึกปฏิบัติ) 

9. การทบทวนผลตอบแทนการลงทุน (Social Return on Investment : SROI) ของ

แผนการดําเนินงานด้านการมีส่วนร่วมกับสังคมและชุมชน 

1.25 

10. การรายงานผลการดําเนินงานด้านการมีส่วนร่วมและพัฒนาชุมชน ประจําปี 0.5 

วันที ่3  
11. การสอบขึ้นทะเบียนบุคลากรเฉพาะด้านการมีส่วนร่วมและพัฒนาชุมชน 3.0 
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วิธีการสมัครเข้ารับการฝึกอบรมและทดสอบ: 

ผู้ขอเข้ารับการฝึกอบรมกรอกแบบ บฉ.ส1 คําขอเข้ารับการอบรมและทดสอบเพื่อมีบุคลากรเฉพาะด้านความรับผิดชอบ
ต่อสังคมประจําโรงงาน พร้อมแนบหลักฐานการชําระค่าลงทะเบียนอบรม และส่งมายังหนว่ยจดัอบรม สถาบันรับรอง
มาตรฐานไอเอสโอ ทางอีเมล puwanai@masci.or.th และ kulwara@masci.or.th  

อัตราค่าใช้จ่าย: 

กรณทีี่ 1 : ฝึกอบรม และทดสอบ 8,500 บาท/ท่าน (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม แต่ไม่รวมค่าค่าที่พัก) 

กรณีที่ 2 : ทดสอบ (สําหรับผู้ที่ไม่ประสงค์เข้าร่วมอบรมกับหน่วยจัดอบรม) 1,000 บาท/ท่าน 

วิธีการชําระค่าธรรมเนียม: 

1. หน่วยจัดอบรมแจ้งผลการคัดเลือกทางอีเมลให้ผู้สมัคร  

2. ผู้สมัครยืนยันการสมัคร พรอ้มชําระค่าธรรมเนยีมการฝึกอบรม และทดสอบ ภายใน 7 วันทําการ นับตัง้แต่วนั

แจ้งผลการคัดเลือก  พร้อมแนบหลักฐานการชําระเงินส่งทางอีเมล puwanai@masci.or.th และ 

kulwara@masci.or.th  (สําหรับใบเสร็จการฝึกอบรม ให้ผู้สมคัรมารับ ณ วันอบรม) 

การชําระเงิน 

 โอนผ่านบัญชี ออมทรัพย์ :  

ธนาคารกรงุไทย จํากดั (มหาชน)  สาขาอนุสาวรีย์ชัยสมรภูม ิ เลขท่ีบัญชี 007-1-28747-7 

ธนาคารกรงุเทพ จํากดั (มหาชน)  สาขาอาคารยาคูลท์  เลขท่ีบัญชี 210-0-60835-1 

ธนาคารกสกิรไทย จํากัด (มหาชน)  สาขาสนามเปา้  เลขท่ีบัญชี 029-2-46644-7 

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)  สาขาสนามเปา้  เลขท่ีบัญชี 021-2-44304-8 

ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)  สาขารามาธิบด ี  เลขท่ีบัญชี 026-2-95025-3 

ธนาคารกรงุศรีอยุธยา จาํกดั (มหาชน)  สาขาสนามเปา้  เลขท่ีบัญชี 146-1-15929-6 

 สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ อยู่ภายใต้อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เป็นองค์กรสาธารณกุศล ลําดับที่ 333 จึงได้รับกํารยกเว้นภาษีหัก ณ 
ที่จ่าย 3% (เลขท่ีประจําตัวผู้เสียภาษี 403 000 5530) 

  
 หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อได้ที่ แผนก Sustainable Excellence (SE)  

ติดต่อ คุณภูวนัย ธรรมสถิตย์ (puwanai@masci.or.th) โทรศัพท์ (0) 26171727 ext. 814  

 นางสาวกุลวรา จารุพันธ์ (kulwara@masci.or.th) โทรศัพท์ (0) 26171727 ext. 815   
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 หมายเหตุ  
1. การแจ้งยกเลิกการฝึกอบรม กรณีไม่สามารถเข้าร่วมฝึกอบรมได้ ต้องทําหนังสือแจ้งให้ทราบก่อนการอบรมอย่าง

น้อย 14 วันทําการ มิฉะนั้น หน่วยจัดอบรม ขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บ 50% ของค่าฝึกอบรมหลักสูตรนั้น (เนื่องจากมี

ค่าใช้จ่ายด้านอาหาร เอกสาร และอุปกรณ์) 

2. สอบถามข้อมูลหน่วยจัดอบรม เพิ่มเติมที่ :  สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.)    
                                                เลขที่ 1025 ชั้น 2,11,18 อาคารยาคูลท์ ถนนพหลโยธิน 
                                                   แขวงพญาไท เขตพญาไท , กรุงเทพ 10400 
                                              โทรศัพท์ 0-2617-1727 โทรสาร 02 6171704 
                                              นายภูวนัย ธรรมสถิตย์ ต่อ 814 อีเมล: puwanai@masci.or.th 
                                             นางสาวกุลวรา จารุพันธ์ ต่อ 815 อีเมล: kulwara@masci.or.th 

 


