
 
 

      
 
ชื่อหลักสูตร : ประเภท 2 บุคลากรเฉพาะด้านการบริหารความรับผิดชอบต่อสังคม ระดับทั่วไป  
 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 เพ่ือให้ผู้ที่ เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) เข้าใจถึงบทบาทหน้าที่        
ความรับผิดชอบตามประกาศบุคลากรเฉพาะด้านความรับผิดชอบต่อสังคมประจ าโรงงาน ที่สอดคล้องกับมาตรฐาน
ความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม สามารถวิเคราะห์นโยบาย วางแผนการบริหารงานอย่าง
เป็นระบบในการก าหนดกลยุทธ์ในการบริหารองค์กรที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน และกลุ่มผู้มีส่ วนได้
ส่วนเสีย และเชื่อมโยงการให้ความส าคัญกับดูแลองค์กรให้สอดคล้องตามหลักกฎหมายของกรมโรงงานอุตสาหกรรม
ได้อย่างถูกต้อง อันจะส่งผลให้การท างานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมเกิดประโยชน์ทั้งต่อองค์กรและสังคม  
 

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรมและทดสอบ 
 เป็นไปตามเกณฑ์ของกรมโรงงานอุตสาหกรรมก าหนด  
 

ผลที่คาดวา่จะได้รับ 
 1. บุคลากรที่ได้รับการฝึกอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ ด้านการบริหารความ
รับผิดชอบต่อสังคม ระดับทั่วไป และสามารถน าองค์ความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการท างานได้อย่างมีคุณภาพ 
 2. บุคลากรที่ได้รับการฝึกอบรมมีทักษะ สามารถพัฒนาเป็นบุคลากรเฉพาะด้านการบริหารความรับผิดชอบ 
ต่อสังคมระดับทั่วไป ประจ าโรงงาน อย่างมีประสิทธิภาพ 
 3. ผู้เข้าร่วมอบรมได้เตรียมความพร้อมก่อนการเข้ารับการทดสอบ เพ่ือขึ้นทะเบียนบุคลากรเฉพาะด้านการ
บริหารความรับผิดชอบต่อสังคมระดับท่ัวไป ประจ าโรงงาน 
 

กลุ่มเป้าหมาย บุคลากรระดับหัวหน้างาน ระดับบริหารด้าน CSR / ชุมชนสัมพันธ์หรือที่ได้รับมอบหมาย 
 

จ านวนผู้เข้ารับการอบรมและทดสอบ จ านวน  30 คน / รุ่น / หลักสูตร 
 

รูปแบบการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ  
ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting ซึ่งใช้เทคนิคผสมผสานทั้ง การบรรยาย การถาม-ตอบ การระดม

สมอง การฝึกวิเคราะห์จากกรณีศึกษา และสื่อการเรียนรู้ต่างๆ  
 

ระยะเวลาในการฝึกอบรม  อบรม จ านวน 2 วัน เเละทดสอบ จ านวน 0.5 วัน 
 

วัน เวลา และสถานทีฝ่ึกอบรม   
- วันที่ 24 - 26 สิงหาคม 2565 
- ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
เกณฑ์การประเมินผล 
 1. ผู้เข้ารับการอบรม จะต้องมีระยะเวลาการเข้ารับการอบรม ร้อยละ 80 ของระยะเวลาการอบรม        
ทั้งหลักสูตร  

2. ผู้ได้รับใบรับรองเพ่ือขอขึ้นทะเบียนเป็นบุคลากรเฉพาะด้านความผิดชอบต่อสังคมประจ าโรงงาน 
ประเภทบุคลากรเฉพาะด้านการบริหารความรับผิดชอบต่อสังคม ระดับทั่วไป  จะต้องมีผลการทดสอบมากกว่า     
ร้อยละ 65  

 

อัตราค่าใช้จ่าย 
 ค่าอบรมและทดสอบ  จ านวน 6,000 บาท / คน  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ก าหนดการ 
หลักสูตร บุคลากรเฉพาะด้านการบริหารความรับผิดชอบต่อสังคม ระดับท่ัวไป 

วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อ๊ึงภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 

วัน /เวลา รายละเอียดเนื้อหา ทีมวิทยากร 
วันที่ 24 ส.ค. 65   บรรยายและฝึกปฏิบัติ (โดยใช้เครื่องมือที่หลากหลายเพื่อสร้างการมีส่วนร่วม) 
08.00 - 08.30 น. ลงทะเบียน  
08.30 - 08.45 น. กล่าวต้อนรับและกล่าวเปิดงานอบรม  คณบดี วิทยาลัยฯ   
08.45 - 09.15 น. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมเรื่อง การข้ึนทะเบียนบุคลากรเฉพาะ 

ดานความรับผิดชอบตอสังคมประจ าโรงงาน และนโยบายของ 
กรมโรงงานอุตสาหกรรมดานการสงเสริมอุตสาหกรรม 
เชน การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 

ผู้อ านวยการกองพัฒนา
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ    
กรมโรงงานอุตสาหกรรม หรือผู้แทน 

09.15 - 10.45 น. - CSR Trend และ CSR Innovation  
- การวิเคราะห์การจัดท าแผนงานดานความรับผิดชอบตอสังคม 
ประจ าโรงงาน ขององคกร  

รศ.ดร.สุทธิศักดิ์ ไกรสรสุธาสิน ี
คณะพาณชิยศาสตร์และการบญัชี 
มธ. 

10.45 - 12.15 น. การบริหารจัดการความขัดแย้งเชิงสร้างสรรค์ (Workshop)  คุณปรีชา รุ่งรัตน ์
วิทยากรผู้ทรงคุณวฒุ ิ

12.25 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 - 14.30 น. การบริหารจัดการความขัดแย้งเชิงสร้างสรรค์   คุณปรีชา รุ่งรัตน ์

วิทยากรผู้ทรงคุณวฒุ ิ
14.30 - 16.30 น. การประเมินผลกระทบทางสงัคม (SIA) และการประเมินผลตอบแทนทาง

สังคมจากการลงทุน (SROI) ในงาน CSR  
อาจารย์ ดร.เกศกุล สระกวี/ 
คุณเศรษฐภูมิ บัวทอง วิทยาลัยฯ 

วันที่ 25 ส.ค. 65   
09.00 - 10.30 น. การจัดการดานสิ่งแวดลอมและความปลอดภัยของโรงงาน  คุณพีรดนย์ หมั่นภักดี  

ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริม 
ความรับผิดชอบต่อสังคม 
ของผู้ประกอบการ 

10.30 - 12.00 น. การมีส่วนร่วมกับชุมชน (การสานเสวนา การท าแผนรวมกับชุมชน     
การด าเนินกิจกรรมชุมชน การส ารวจและประเมินความพงึพอใจ)  

อาจารย์ ดร.มณฑาวดี ครุธมชีัย 
วิทยาลัยฯ 

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 14.30 น. การบริหารงาน CSR ตามมาตรฐาน ISO 26000/CSR-DIW   อาจารย์ ดร.สานิตย์ หนูนลิ  

วิทยาลัยฯ 14.30 – 16.30 น. การจัดท ารายงานความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR Report)    
16.30 – 17.30 น. เตรียมการสอบประมวลวชิา  ทีมผู้ช่วยวทิยากร วิทยาลัยฯ 
วันที่ 26 ส.ค. 65   การสอบขึ้นทะเบียนฯ  (สอบขอ้เขียน ระบบออนไลน์) 
08.45 น. ลงทะเบียนเข้าห้องสอบ  
09.00 - 12.00 น. สอบขึ้นทะเบยีนบุคลากรเฉพาะด้านการบริหารความรับผิดชอบ 

ต่อสังคม ระดับทั่วไป (การสอบออนไลน์ เปน็การสอบข้อเขียน)  
เจ้าหน้าที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม                
(คุมสอบ) และผู้ประสานงาน มธ.  

 
 


