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หลักสูตร บคุลากรเฉพาะด้านการบรหิารความรบัผิดชอบต่อสังคมระดับท่ัวไป 
 

 

1 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
เพ่ือให้ผู้ที่เก่ียวข้องกับการดําเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ได้เข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ 
ความรับผิดชอบตามประกาศบุคลากรเฉพาะด้านความรับผิดชอบต่อสังคมประจําโรงงาน ที่สอดคล้องตาม
มาตรฐานความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม (CSR-DIW) สามารถวิเคราะห์นโยบาย 
(เชิงปริมาณ / เชิงคุณภาพ) วางแผนการบริหารงานอย่างเป็นระบบ กําหนดกลยุทธ์ในการบริหารองค์กร 
ที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน และกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียที่สําคัญได้ และเช่ือมโยงการกํากับดูแล
องค์กรให้สอดคล้องตามหลักกฎหมายของกรมโรงงานอุตสาหกรรมได้อย่างถูกต้อง ซึ่งจะช่วยให้การ
ปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทภาพและประสิทธิผล 

2 คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรมและทดสอบ 
1. สําเร็จการการศึกษาไม่ ตํ่ากว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าที่มีความรู้ทักษะและ 

มีประสบการณ์การทํางานทั่วไปอย่างน้อย 4 ปี หรือประสบการณ์เฉพาะที่เก่ียวข้องกับด้านการมีส่วนร่วม
และพัฒนาชุมชน หรือการบริหารด้านความรับผิดชอบต่อสังคมประจําโรงงานอย่างน้อย 2 ปี หรือ 

2. สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าขึ้นไปที่มีความรู้ ทักษะและมีประสบการณ์การทํางานทั่วไป
อย่างน้อย 2 ปี หรือประสบการณ์เฉพาะที่เก่ียวข้องกับด้านการมีส่วนร่วมและพัฒนาชุมชน หรือ 
การบริหารด้านความรับผิดชอบต่อสังคมประจําโรงงานอย่างน้อย 1 ปี และ 

3. เคยปฏิบัติหน้าที่หรือเป็นพนักงานประจําโรงงานของโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมของ 
กรมโรงงานอุตสาหกรรม CSR-DIW หรือ (CSR-DPIM) ไม่น้อยกว่า 2 ปี ซึ่งผู้ประกอบการโรงงานให้ 
การรับรอง และต้องผ่านการทดสอบ หรือ 

4. ไม่เคยปฏิบัติหน้าที่หรือเป็นพนักงานประจําโรงงานของโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมของ 
กรมโรงงานอุตสาหกรรม CSR-DIW หรือ (CSR-DPIM) ต้องผ่านการอบรม และทดสอบ 
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3 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. บุคลากรที่ได้รับการฝึกอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับบทบาทหน้าที่ของการเป็นบุคลากรเฉพาะ

ด้านการบริหารความรับผิดชอบต่อสังคมระดับทั่วไป และสามารถนําองค์ความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ใน
องค์กรอย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ  

2. บุคลากรที่ได้รับการฝึกอบรมมีทักษะ สามารถพัฒนาเป็นบุคลากรเฉพาะด้านการบริหารความรับผิดชอบ
ต่อสังคมระดับทั่วไปประจําโรงงานอย่างมืออาชีพ 

3. ผู้เข้าร่วมอบรมได้เตรียมความพร้อมก่อนการเข้ารับการทดสอบ เพ่ือขึ้นทะเบียนบุคลากรเฉพาะด้านการ
บริหารความรับผิดชอบต่อสังคมระดับทั่วไปประจําโรงงานได้ 

4. ต่อสังคมของกรมโรงงานอุตสาหกรรม (CSR-DIW) หรือ (CSR-DPIM) เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี 
 
 

4 กลุ่มเป้าหมาย  
บุคลากรระดับหัวหน้างาน ระดับบริหารด้าน CSR / ชุมชนสัมพันธ์ หรือที่ได้รับมอบหมาย 

5 จํานวนผู้เข้ารับการอบรมและทดสอบ    จํานวน 40-60 คน ต่อรุ่น ต่อหลักสูตร 
หมายเหตุ : หน่วยอบรมขอสงวนสิทธิ์เล่ือนหรือยกเลิกการจัดอบรมในกรณีที่มีผู้สมัครน้อยกว่าจํานวนรับสมัครในรุ่นน้ันๆ  
และขอปิดรับสมัคร หากมีผู้แจ้งความประสงค์ครบตามจํานวนแล้ว 
 

6 รูปแบบการอบรม    อบรมเชิงปฏิบัติการ (บรรยาย กิจกรรมระดมสมอง วิเคราะห์จากกรณีศึกษา การฝึกปฏิบัติ) 
 

7 ระยะเวลาในการฝึกอบรม   อบรมเชิงปฏิบัติ จํานวน 2 วัน เเละทดสอบ จํานวน 0.5 วัน  

 

8 สถานที่จัดฝึกอบรม          ณ โรงแรม หรือสถานที่ที่มีสิ่งอํานวยความสะดวกเพียงพอ  
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9 แผนการสอน หลักสูตรบุคลากรเฉพาะด้านการบริหารความรับผิดชอบต่อสังคมระดับทั่วไป 
รายละเอียดเนื้อหา ชั่วโมงการอบรม

วันท่ี 1 
หัวข้อท่ี 1  
บทบาท หน้าท่ี ความรับผิดชอบและหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนบุคลากรเฉพาะ 
ด้านการบริหารความรับผิดชอบต่อสังคมระดับท่ัวไป 

0.5

หัวข้อท่ี 2 
 ภาพรวมมาตรฐาน แนวปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรม

ต่อสังคม (CSR-DIW) กับบทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบของบุคลากรเฉพาะ 
ด้านการมีส่วนร่วมและพัฒนาชุมชน 

 การทบทวนสถานะเร่ิมต้น (Initial Review) ขององค์กรตามมาตรฐานความรับผิดชอบของ
ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม (CSR-DIW)   

 การกําหนดนโยบาย โครงสร้างคณะทํางาน และการเสริมสร้างความรู้ 

2.75
 

หัวข้อท่ี 3 
กฎหมายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการประยุกต์ใช้ 

2.0
 

หัวข้อท่ี 4 
การวิเคราะห์ และการกําหนดกลยุทธ์การมีส่วนร่วมกับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย  
(Stakeholder Engagement) 

1.25
(ทฤษฎี 0.25 ชั่วโมง)

(ปฏิบัติ 1 ชั่วโมง) 
วันท่ี 2 
หัวข้อท่ี 5 
ทบทวนบทเรียน 

0.5

หัวข้อท่ี 6  
การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการจัดทําแผนงาน/โครงการ เชิงกลยุทธ์  

           1.5
 

หัวข้อท่ี 7  
การวางแผน การบริหารงาน และการประเมินผลอย่างมีส่วนร่วม  

2.75
(ทฤษฎี 0.75 ชั่วโมง)

(ปฏิบัติ 2 ชั่วโมง) 
หัวข้อท่ี 8 
กระบวนการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพและทรงพลัง 

1.25
 

หัวข้อท่ี 9 
การรายงานผลการดําเนินงานด้านการมีส่วนร่วมและพัฒนาชุมชนประจําป ี

0.5

วันท่ี 3 
สอบข้ึนทะเบียนบุคลากรเฉพาะด้านการบริหารความรับผิดชอบต่อสังคมระดับท่ัวไป 3.0
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10 การประเมินผล 
ผู้เข้ารับการอบรม ต้องเข้าอบรมตลอด 2 วัน และมีผลการสอบผ่านเกณฑ์ 65 % ขึ้นไป จึงจะได้รับ
ใบรับรองเพื่อขอขึ้นทะเบียนเป็นบุคลากรเฉพาะด้านความผิดชอบต่อสังคมประจําโรงงาน ประเภท
บุคลากรเฉพาะด้านการบริหารความรับผิดชอบต่อสังคมระดับทั่วไป 

11 เอกสารการสมัครฝึกอบรม 
1. แบบ บฉ.ส1 คาํขอเข้ารับการอบรมและทดสอบเพ่ือมีบุคลากรเฉพาะด้านความรับผิดชอบต่อสังคมประจาํ

โรงงาน 
2. สําเนาหลักฐานการศึกษาไม่ตํ่ากว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า และหนังสือรับอง

ประสบการณ์การทํางานทั่วไปอย่างน้อย 4 ปี หรือประสบการณ์เฉพาะท่ีเก่ียวข้องกับด้านการมี 
ส่วนร่วมและพัฒนาชุมชน หรือการบริหารด้านความรับผิดชอบต่อสังคมประจําโรงงานอย่างน้อย  
2 ปี ซึ่งรับรองโดยผู้ประกอบกิจการโรงงาน หรือ 

3. สําเนาปริญญาบัตรหรือผลการศึกษา (Transcript) และหนังสือรับรองประสบการณ์ทํางานทั่วไปอย่างน้อย 
2 ปี หรือประสบการณ์เฉพาะที่เก่ียวข้องกับด้านการมีส่วนร่วมและพัฒนาชุมชน หรือการบริหาร 
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมประจําโรงงานอย่างน้อย 1 ปี ซึ่งรับรองโดยผู้ประกอบกิจการโรงงาน 

4. สําเนาบัตรประชาชน 
 

12 วิธีการสมัครเข้ารับการฝึกอบรมและทดสอบ  
 ผู้ขอเข้ารับการฝึกอบรมกรอกแบบ บฉ.ส1 คําขอเข้ารับการอบรมและทดสอบเพ่ือมีบุคลากรเฉพาะด้าน 

ความรับผิดชอบต่อสังคมประจําโรงงาน พร้อมแนบหลักฐานการขําระค่าลงทะเบียนอบรม และส่งมายัง 
หน่วยจัดอบรม บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จํากัด 

        ทางอีเมล     :  trainingcsr.uae@gmail.com 
 

12 อัตราค่าใช้จ่าย  

กรณีที่ 1 :  ฝึกอบรมและทดสอบ                6,390 บาท/ท่าน (ไม่รวมค่าท่ีพัก)  

กรณีที่ 2 :  ทดสอบ  (สําหรับผู้ท่ีไม่ประสงค์เข้าร่วมอบรมกับหน่วยจัดอบรม)     500 บาท/ท่าน  
 

อัตราค่าใช้จ่าย หลักสูตรบุคลากรเฉพาะด้าน 
การบริหารความรับผิดชอบต่อสังคมระดับทั่วไป 

จํานวนวัน 
ราคา/ท่าน

ก่อน Vat 7 % 
(บาท) 

ราคา/ท่าน
รวม Vat 7 % 

(บาท) 

ยอดภาษีหัก 
ณ ท่ีจ่าย 3 % 

(บาท) 

ยอดท่ีต้องชําระ  
กรณีมีหนังสือ 

หัก ณ ท่ีจ่าย 3 % (บาท) 

ยอดท่ีต้องชําระ
กรณี ไม่มีหนังสือ 

หัก ณ ท่ีจ่าย 3 % (บาท) 

เข้าร่วมอบรมและทดสอบ 
2.5  

อบรม 2 วัน 
สอบ 0.5 วัน 

5,971.96 6,390 179.16 6,210.84 6,390 

ขอเข้ารับการทดสอบ (รับ 50 คน/รอบ)  
(สําหรับผู้ท่ีไม่ประสงค์เข้าร่วมอบรมกับหน่วยจัดอบรม) 
* กรณีไม่ครบจํานวนรับสมัคร หน่วยจัดอบรมขอสงวนสิทธิ์การเปิดสอบในรอบนั้นๆ

0.5 467.29 500 - - - 

 

หมายเหตุ* ค่าธรรมเนียมรวมภาษีมูลค่าเพ่ิม ค่าวิทยากร สถานท่ีจัดประชุม ค่าอาหาร/อาหารว่าง และเอกสารประกอบการอบรม 
 

ทั้งนี้ บริษัทฯ เป็นหน่วยงานเอกชน ประเภทนิติบุคคล ค่าอบรม 1,000 บาทข้ึนไป สามารถหักภาษี ณ ที่จ่ายได้ 3%  
       กรณีไม่มีหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายต้องชําระค่าอบรมเต็มจํานวน 
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13 วิธีการชําระค่าธรรมเนียม  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชําระค่าธรรมเนียมการอบรมและทดสอบ ทางบัญชี 
ธนาคารไทยพานิชย์ จํากัด (มหาชน) สาขาตลาดน้อย 
บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียร่ิง คอนซัลแตนท์ จํากัด  
บัญชีกระแสรายวัน เลขท่ี 013-3-05692-0 
 
พร้อมแนบหลักฐาน ทาง อีเมล trainingcsr.uae@gmail.com   ดังนี้ 

1. สําเนาใบ pay in   
      2. สําเนา ภพ. 20 (สําหรับออกใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษี) 
      3. สําเนาหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ท่ีจ่าย  

    * กรณีไม่สามารถส่งสําเนาหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ภายในช่วงเวลาที่กําหนดได้ ท่านต้องชําระค่าธรรมเนียมเต็ม
จํานวน (ราคารวม Vat 7 %) ถ้าท่านนําหลักฐานหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายยื่นในวันอบรม  
 ทางหน่วยจัดอบรมจะโอนเงินค่าภาษีหัก ณ ที่จ่ายคืนให้ท่านภายใน 15 วัน หลังจากวันที่อบรมเรียบร้อยแล้ว 

 

หน่วยจัดอบรม สรุปจํานวนผู้ยืนยันเข้าร่วมฝึกอบรมและทดสอบ เพ่ือพิจารณา เปิดหลักสูตรการอบรม  
 

หน่วยจัดอบรมแจ้งผลการคัดเลือกทางอีเมลผู้สมัคร  
ผู้สมัครยืนยันการสมัคร พร้อมการชําระค่าธรรมเนียมฝึกอบรมและทดสอบ  

* ชําระค่าธรรมเนียมภายใน 7 วันทําการ นับต้ังแต่วันแจ้งผลผู้ผา่นเกณฑ์การคัดเลอืกในรุ่นน้ันๆ 

 

ครบ จํานวนรับสมัคร 
เปิดหลักสูตรการอบรมและทดสอบ 

* รับใบเสร็จการอบรม ณ วันอบรม 

กรณี น้อยกว่าจํานวนรับสมัคร 
ขอสงวนสิทธ์ิเลื่อนการจัดอบรมหลักสูตรในรุ่นนั้นๆ  

* หน่วยจัดอบรมคืนค่าธรรมเนียมการสมัคร ภายใน 15 วันทําการหลังจากครบกําหนดชําระ

ค่าธรรมเนียมและสรุปจํานวนแล้ว 
  ท้ังนี้ หน่วยจัดอบรมจะรับผิดชอบค่าโอนเงินต่างธนาคาร 


