
 

หลักสูตรบุคลากรเฉพาะดานความรับผิดชอบตอสังคมประจําโรงงาน 

 

 

สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ       1  

หลักสูตรบุคลากรเฉพาะดานความรับผิดชอบตอสังคมประจําโรงงาน 

หลักสูตร:  

หลักสูตรบุคลากรเฉพาะดานการมีสวนรวมและการพฒันาชุมชน 

วัตถุประสงค:   

1. เพื่อฝกอบรมบุคลากรที่จะทาํหนาที่ดานความรับผดิชอบตอสงัคมประจําโรงงาน 

2. เพื่อใหผูเขารับการฝกอบรมไดรับความรู ความเขาใจเก่ียวกับบทบาทหนาที่ของการเปนบุคลากรเฉพาะดาน

ความรับผิดชอบตอสังคมประจาํโรงงาน ทีส่อดคลองตาม มาตรฐานความรับผิดชอบของผูประกอบการ

อุตสาหกรรมตอสังคม (CSR-DIW)  

3. เพื่อใหผูเขารับการฝกอบรมสามารถวางแผน ออกแบบกระบวนการทํางาน วิเคราะห และจัดทาํแผนการมสีวน

รวมและพัฒนาชุมชนขององคกรไดอยางเปนระบบ  

กลุมเปาหมาย:  

บุคลากรระดับปฏิบัติการดานความรับผิดชอบตอสังคม/ ชุมชนสัมพันธ หรือที่ไดรับมอบหมาย 

คุณสมบัติของผูเขารับการฝกอบรมและทดสอบ: 

1. สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาระดับมธัยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา ที่มีความรูทักษะและมีประสบการณการ

ทํางานทั่วไปอยางนอย 4 ป หรือประสบการณเฉพาะที่เก่ียวของกับดานการมีสวนรวมและพัฒนาชุมชน หรือ

การบริหารดานความรับผิดชอบตอสังคมประจําโรงงานอยางนอย 2 ป 

2. สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเทาข้ึนไปที่มีความรู ทักษะและมีประสบการณการทํางานทั่วไป

อยางนอย 2 ป หรือประสบการณเฉพาะที่เก่ียวของกับดานการมีสวนรวมและพัฒนาชุมชน หรือการบริหาร

ดานความรับผิดชอบตอสังคมประจําโรงงานอยางนอย 1 ป  

3. เคยปฏิบัติหนาที่หรือเปนพนักงานประจําโรงงานของโครงการรับผิดชอบตอสังคมของกรมโรงงานอุตสาหกรรม 

(CSR-DIW) หรือ CSR-DPIM เปนเวลาไมนอยกวา 1 ป ซึ่งผูประกอบกิจการใหการรับรอง (โดยไมตองอบรมแต

ตองผานการทดสอบ) 

จํานวนผูเขารับการอบรม: จํานวน 30 คนตอรุน ตอหลักสูตร 

อัตราคาอบรม:  8,500 บาท/คน  (ราคารวมภาษีมูลคาเพิ่ม แตไมรวมคาคาที่พัก) 
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หมายเหต ุ

- ผูสมัครที่สมัครภายในเดือน มกราคมทางหนวยอบรมจะลดให 10% 

- หนวยจัดอบรมอาจจะเลื่อนหรือยกเลิกการจัดอบรมในกรณีที่มีผูสมัครนอยกวาจาํนวนรับสมคัรในรุนนั้นๆ และขอปดรับ

สมัคร หากมีผูแจงความประสงคครบตามจํานวนแลว  

รูปแบบการฝกอบรม: อบรมเชิงปฏิบัติการ  

(บรรยาย กิจกรรมระดมสมอง วิเคราะหจากกรณีศึกษา การฝกปฏิบัติ) 

วันที่ฝกอบรม:    รุนที่ 1: วันที่ 28 - 30 เมษายน 2563 

   รุนที่ 2: วันที่ 22 - 24 กรกฎาคม 2563 

   รุนที่ 3: วันที่ 28 - 30 ตุลาคม 2563 

ผูดําเนินการ:   ฝายบริการดานการพัฒนาอยางยั่งยืน สถาบนัรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (SE) 

ระยะเวลา:    อบรมเชิงปฏิบัติจํานวน 2 วัน เเละทดสอบ จํานวน 0.5 วัน 

สถานที่จัดฝกอบรม:  ณ โรงแรม หรือสถานที่ที่มีสิ่งอํานวยความสะดวกเพียงพอ 

การประเมินผล: 

ผูเขารับการอบรม ตองเขาอบรมตลอด 2 วัน และมผีลการทดสอบผานเกณฑ 65% ข้ึนไป จงึจะไดรับใบรับรองเพื่อขอข้ึน

ทะเบียนบุคลากรเฉพาะดานความรับผิดชอบตอสังคมประจําโรงงาน ประเภท บุคลากรเฉพาะดานการมีสวนรวมและการ

พัฒนาชุมชน 

เอกสารการสมัครฝกอบรมและทดสอบ: 

1. แบบ บฉ.ส1 คําขอเขารับการอบรมและทดสอบเพื่อมีบุคลากรเฉพาะดานความรับผิดชอบตอสังคมประจํา

โรงงาน (ใบสมัครฉบับจริง ที่มีลายเซ็นตของเจาของประกอบกิจการ ตรายางบริษัท หรือผูรับมอบอํานาจ) 

2. สําเนาหลักฐานการศึกษาไมต่ํากวาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา และหนังสือรับรองประสบการณ

การทํางานทั่วไปอยางนอย 4 ป หรือประสบการณเฉพาะที่เก่ียวของกับดานการมีสวนรวมและพัฒนาชุมชน 

หรือการบริหารดานความรับผิดชอบตอสังคมประจําโรงงานอยางนอย 2 ป  ซึ่งรับรองโดยผูประกอบกิจการ

โรงงาน หรือ 

3. สําเนาปริญญาบัตร หรือผลการศึกษา (Transcript) การศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเทาข้ึนไปและ

หนังสือรับรองประสบการณการทํางานทั่วไปอยางนอย 2 ป หรือประสบการณเฉพาะที่เก่ียวของกับดานการมี

สวนรวมและพัฒนาชุมชน หรือการบริหารดานความรับผิดชอบตอสังคมประจําโรงงานอยางนอย 1 ป ซึ่ง

รับรองโดยผูประกอบกิจการโรงงาน 
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4. สําเนาบัตรประชาชน 

หมายเหตุ  

1. ในกรณีที่ใชประสบการณที่เก่ียวของกับดานการมีสวนรวมและพัฒนาชุมชน หรือการบริหารดานความ

รับผิดชอบตอสังคมประจําโรงงาน  ตองมีหนังสือรับรองโดยผูประกอบกิจการโรงงาน 

2. ในกรณีที่ไมตองการอบรม แตตองผานการทดสอบ ตองมีหนังสือรับรองออกโดยผูประกอบกิจการโรงงาน 

รับรองวาเคยปฏิบัติหนาที่ หรือเคยเปนพนักงานประจําโรงงาน ของโครงการความรับผิดชอบตอสังคมของกรม

โรงงานอุตสาหกรรม (CSR-DIW) หรือ (CSR-DPIM) เปนเวลาไมนอยกวา 1 ป 

หัวขอการฝกอบรมและทดสอบ หลักสูตรบุคลากรเฉพาะดานการมีสวนรวมและการพัฒนาชุมชน: 

เน้ือหา ชั่วโมงการอบรม 

วันที่ 1   

1. บทบาท หนาที่ ความรับผิดชอบและหลักเกณฑการขึ้นทะเบยีนบุคลากรเฉพาะดานการมี

สวนรวม และพัฒนาชุมชน  

0.5 

2. ภาพรวมมาตรฐาน แนวปฏิบัติตามเกณฑมาตรฐานความรับผดิชอบของผูประกอบการ

อุตสาหกรรมตอสังคม (CSR-DIW)  

1.5 

3. การรวบรวมขอมูลชุมชน  3.0  
(บรรยายและฝกปฏิบัติ) 

4. กระบวนการมีสวนรวม      2.0 
(บรรยายและฝกปฏิบัติ) 

วันที่ 2  

5. ทบทวนบทเรียน  0.5 

6. การวางแผนปฏิบัติการ การตดิตาม ทบทวน และการประเมินผลโครงการดานการมีสวน

รวมและพัฒนา ชุมชน 

1.5 

7. กระบวนการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพและทรงพลัง       1.25 

8. การบริหารความขัดแยงกับชุมชน  2.0 
(บรรยายและฝกปฏิบัติ) 

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

แผนการดําเนินงานดานการมีสวนรวมกับสังคมและชุมชน 

1.25 

10. การรายงานผลการดําเนินงานดานการมีสวนรวมและพัฒนาชุมชน ประจําป 0.5 
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เน้ือหา ชั่วโมงการอบรม 

วันที่ 3  

11. การสอบขึ้นทะเบียนบุคลากรเฉพาะดานการมีสวนรวมและพัฒนาชุมชน 3.0 

วิธีการสมัครเขารับการฝกอบรมและทดสอบ: 

ผูขอเขารับการฝกอบรมกรอกแบบ บฉ.ส1 คําขอเขารับการอบรมและทดสอบเพื่อมีบุคลากรเฉพาะดานความรับผิดชอบ

ตอสังคมประจําโรงงาน พรอมแนบหลักฐานการชาํระคาลงทะเบียนอบรม และสงมายังหนวยจดัอบรม สถาบนัรับรอง

มาตรฐานไอเอสโอ ทางอีเมล puwanai@masci.or.th และ kulwara@masci.or.th  

อัตราคาใชจาย: 

กรณีที่ 1 : ฝกอบรม และทดสอบ 8,500 บาท/ทาน (ราคารวมภาษีมูลคาเพิ่ม แตไมรวมคาคาที่พัก) 

กรณีที่ 2 : ทดสอบ (สําหรับผูที่ไมประสงคเขารวมอบรมกับหนวยจัดอบรม) 1,500 บาท/ทาน 

วิธีการชําระคาธรรมเนียม: 

1. หนวยจัดอบรมแจงผลการคัดเลือกทางอีเมลใหผูสมัคร  

2. ผูสมัครยืนยนัการสมัคร พรอมชาํระคาธรรมเนียมการฝกอบรม และทดสอบ ภายใน 7 วันทําการ นับตั้งแตวนั

แจงผลการคัดเลือก  พรอมแนบหลักฐานการชาํระเงินสงทางอีเมล puwanai@masci.or.th และ 

kulwara@masci.or.th  (สําหรบัใบเสร็จการฝกอบรม ใหผูสมัครมารับ ณ วันอบรม) 

การชําระเงิน 

 โอนผานบัญชี ออมทรัพย :  

ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)  สาขาอนุสาวรียชัยสมรภูมิ เลขท่ีบัญชี 007-1-28747-7 

ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)  สาขาอาคารยาคูลท  เลขท่ีบัญชี 210-0-60835-1 

ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)  สาขาสนามเปา  เลขท่ีบัญชี 029-2-46644-7 

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

ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)  สาขารามาธิบดี  เลขท่ีบัญชี 026-2-95025-3 

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)  สาขาสนามเปา  เลขท่ีบัญชี 146-1-15929-6 

 สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ อยูภายใตอุตสาหกรรมพัฒนามูลนธิิ เปนองคกรสาธารณกุศล ลําดับที่ 333 จึงไดรับกํารยกเวนภาษหีัก ณ 

ที่จาย 3% (เลขที่ประจําตัวผูเสียภาษี 403 000 5530) 

  

 หากทานตองการขอมูลเพ่ิมเติมตดิตอไดท่ี แผนก Sustainable Excellence (SE)  

ติดตอ คณุภูวนัย ธรรมสถิตย (puwanai@masci.or.th) โทรศัพท (0) 26171727 ext. 814  

 นางสาวกุลวรา จารุพันธ (kulwara@masci.or.th) โทรศัพท (0) 26171727 ext. 815   

mailto:puwanai@masci.or.th%20%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0
mailto:kulwara@masci.or.th
mailto:puwanai@masci.or.th%20%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0
mailto:kulwara@masci.or.th%20%20%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A
mailto:puwanai@masci.or.th
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 หมายเหตุ  

1. การแจงยกเลิกการฝกอบรม กรณไีมสามารถเขารวมฝกอบรมได ตองทําหนังสือแจงใหทราบกอนการอบรมอยาง

นอย 14 วันทําการ มิฉะน้ัน หนวยจัดอบรม ขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บ 50% ของคาฝกอบรมหลักสตูรน้ัน (เน่ืองจากมี

คาใชจายดานอาหาร เอกสาร และอุปกรณ) 

2. สอบถามขอมูลหนวยจัดอบรม เพ่ิมเติมท่ี :  สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.)    

                                                เลขท่ี 1025 ช้ัน 2,11,18 อาคารยาคลูท ถนนพหลโยธิน 

                                                   แขวงพญาไท เขตพญาไท , กรุงเทพ 10400 

                                              โทรศัพท 0-2617-1727 โทรสาร 02 6171704 

                                              นายภูวนัย ธรรมสถิตย ตอ 814 อีเมล: puwanai@masci.or.th 

                                             นางสาวกุลวรา จารุพันธ ตอ 815 อีเมล: kulwara@masci.or.th 
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