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ข้อแนะนําในการเขยีนโครงการ

โครงการมอบทุนการศึกษาแก่นิสิต นกัศึกษา ปี 2553 “ ¦ oµ� ¦ ¦ �r �́�¤�̧ÉÁ�È� »��́��TMA” โดย

¤ ¼̈�·�·¥»�� µ¦ �����¦ �Á¡ ºÉ°  ¤µ�¤�µ¦ �́��µ¦ �»¦ �·�Â®n��¦ ³ Á�«Å�¥�Å�oÁ�·�Ã°�µ Ä®o�o°�Ç��· ·���́�«¹�¬µ�

Ä�¦ ³ �́��¦ ·��µ�¦ �̧�́Ê�Â�n�̧�2 �¹Ê�Å���́��́Ê��̧¤�̧Éมีสมาชิก 5-8 คน เสนอโครงการดา้นความรับผิดชอบต่อ

สังคมของกิจการ (Corporate Social Responsibility – CSR) ®¦ º° �̧ÉÁ¦ ¥̧�ª nµ�“บรรษทับริบาล” �¹É�Á�È�Å�o�́Ê�

Ã�¦ ��µ¦ Ä®¤n�®¦ º° Á�È�Ã�¦ ��µ¦ �̧É¤ °̧ ¥¼nÁ�·¤ Â̈ oª �Îµ¤µ�n° ¥°��®¦ º° Á�È��µ¦ �ÎµÃ�¦ ��µ¦ �°�°��r�¦ �̧ÉÄ®o�µ¦

สนบัสนุนมาพฒันµÁ�È�Ã�¦ ��µ¦ Á¡ ºÉ°�ÎµÁ �°�ÈÅ�o

1. ต้องเขียนยาวเท่าไร

โครงการ CSR �̧ÉÁ�̧¥�Á �°��o°�¤�̧ª µ¤¥µª Å¤nÁ�·��15 หนา้กระดาษ A4 ใชต้วัอกัษร AngsanaUPC

ขนาด 14 pt. (ไม่รวมเอกสารอา้งอิง) จดัทาํเป็นตวัจริง 1 ฉบบั สําเนาอีก 20 ฉบบั โดยมีตราประทบัรับรอง

จากสถาบนัการศึกษา

2. Á�ºÊ°®µ�¦ ³ �°��oª ¥° ³ Å¦ �oµ�

�o° Á �° Ã�¦ ��µ¦ ��o°��¦ ³ �°��oª ¥�Á�ºÊ° ®µความเป็นมาของโครงการ วิสัยทศัน์ของโครงการ

�o° ¤¼̈Á�ºÊ°��o�และปัญหา วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมาย ขอบเขตการดาํเนินงาน วิธีการ การวิเคราะห์ปัจจยัต่าง 

ๆ แผนงาน (ในลกัษณะ Gantt Chart) ความสอดคลอ้งกบัวิสัยท«ั�r��̈�̧É�µ�ª nµ�³ Å�o¦ �́��́ª �̧Êª �́คณะทาํงาน

ระยะเวลาดาํเนินการ และแหล่งขอ้มูลอา้งอิง (®µ��ÎµÁ �° ¤µÅ¤n�¦ ��oª ��µ¤®ª́ �o° Á®¨ nµ�̧Ê��³ Å¤nÅ�o¦ �́�µ¦

พิจารณา)

3. �o° ¤ ¼̈�̧ÉÄ�o¡ ·�µ¦ �µ¤ °̧ ³ Å¦ �oµ�

ขอ้เสนอโครงการ จะตอ้งแสดงให้เห็นถึงความคิดสร้างสรรค์/การสร้างนวตักรรมในโครงการ

ความเป็นไปไดข้องโครงการ (�oµ��µ¦ ¦ ·Á¦ ·É¤Ä®o¤�̧·��¦ ¦ ¤ ดา้นงบประมาณ ดา้นการจดัให้มีกิจกรรม ดา้น

บุคลากร) และคุณค่าของโครงการ
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4. โครงการ CSR �̧Éได้คุณภาพ มีหน้าตาอย่างไร

ตอ้งทาํความเขา้ใจกนัก่อนว่าความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ หมายถึง การดาํเนินงานของ

องคก์¦ �̧É�Îµ�¹��¹��̈�¦ ³ ���n°  �́�¤Â̈ ³  ·É�Âª �̈o° ¤��̧É¦ ª ¤�́Ê��µ�®¦ º° £µ¦ ³ ®�oµ�̧ÉÄ��¦ ³ �ª ��µ¦ �(CSR in

process) Â̈ ³ �̧É�ÎµÁ¡ ·É¤Á�·¤Ã�¥ ¤�́¦ Ä�Á¡ ºÉ°�nª ¥Á®¨ º°  �́�¤ Â̈ ³  ·É�Âª �̈o° ¤�°��¦ ³ �ª ��µ¦ �(CSR after

process) �́��́Ê�Â�n�µ¦ Á¥¥̧ª ¥µ¢ºÊ�¢¼�µ��̧É�·�̈�Ä®o�̈�́Á�È����·�Â̈ ³ �µ����·Ä®o�nµ° ¥¼n®¦ º° Á�È��ª �¤µ��¹Ê��

การดําเนินความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ จึงÁ�È�Å�o�́Ê��·��¦ ¦ ¤�(activities) �̧Éถูกผนวกอยู่ใน

กระบวนงานขององคก์ร หรือเป็นกิจกรรมÁ¡ ºÉ°  �́�¤Ä�̈�́¬�³ �̧ÉÁ�È�¦ µ¥กิจกรรม (event) หรือรายโครงการ

(project) แยกต่างหากจากกระบวนงานขององคก์ร

ขอ้มูลของโครงการ CSR �̧Éมีคุณภาพ จะต้องประกอบด้วยความแม่นยาํ (Accuracy) ความ

ครอบคลุม (Coverage) สารัตถภาพ (Materiality) และความชดัเจน (Clarity) Ã�¥�¦ ³ Á�È��̧É° ¥µ��³ �̈nµª �¹��

Ä��̧É�̧Ê��º°�Á¦ ºÉ°��ª µ¤�¦ °��̈»¤ Â̈ ³ สารัตถภาพ�°�Á�ºÊ° ®µ

Ä�Á¦ ºÉ°��°��ª µ¤�¦ °��̈»¤��µ¦ Á�¦ ¥̧¤�o° ¤ ¼̈Ä� nª �Â¦ ���ª ¦ ¤ ¦̧ µ¥¨ ³ Á° ¥̧��̧É¦ ³ �»�¹��ª µ¤ ¤»n�¤ É́�

และเจตนารมณ์ของผูด้าํเนินโครงการ�̧ÉÁ¦ ¥̧�ª nµÁ�È��Commitment หรือ Engagement Ä�Á¦ ºÉ°��CSR �¹É�ถา้เป็น

¦ ³ �́�°��r�¦ �¦ µ¥¨ ³ Á° ¥̧�Á®¨ nµ�̧Ê¤ �́จะปรากฏอยู่ในนโยบาย วิสัยทศัน์ พนัธกิจ ค่านิยม หรือแผนการ

ดาํเนินงานดา้นสั��¤Â̈ ³  ·É�Âª �̈o° ¤�°�°��r�¦ �¦ ª ¤�¹��µ¦ แสดงให้เห็นผา่นทางการ�́��́Ê���³�¦ ¦ ¤�µ¦

หรือคณะทาํงานด้าน CSR ตลอดจนการจดัทาํแผนแม่บท แผนปฏิบติัการ หรือรายงานด้านสังคมและ

 ·É�Âª �̈o° ¤�¦ ³ �Îµ�̧

Ä� nª ��̧Éสอง เป็นรายละเอียดการดาํเนินโครงการ�̧ÉÁ¦ ¥̧�ª nµ�Practices หากเป็นÁ¦ ºÉ°��CSR ของ

องค์กร จะตอ้ง�¦ °��̈»¤Ä�Á¦ ºÉ°�®¨ �́Ç��µ¤Â�ª ��·�́�·®¦ º° ¤ µ�¦ �µ��µ��CSR �̧ÉÁ�È� µ�̈®¦ º° Á�È��̧É

ยอมรับในวงกวา้ง ได้แก่ การกาํกบัดูแลองค์กร (Organizational Governance) สิทธิมนุษยชน (Human

Rights) การปฏิบติัดา้นแรงงาน (Labour Practices)  ·É�Âª �̈o° ¤�(The Environment) การปฏิบติัดาํเนินงาน

อยา่งเป็นธรรม (Fair Operating Practices) ประเด็นดา้นผูบ้ริโภค (Consumer Issues) การมีส่วนร่วมและ

พฒันาชุมชน (Community Involvement and Development) และนวตักรรม (Innovation) �̧ÉÁ�È��¦ ³ Ã¥��r�n°

 �́�¤Â̈ ³  ·É�Âª �̈o° ¤�Á�È��o�

Ä�Á¦ ºÉ°��°�สารัตถภาพ Á���r�̧ÉÄ�oÄ��µ¦ ¡ ·�µ¦ �µ�°�Â�n̈³ ®�nª ¥�µ��³ ¤ ¦̧ µ¥¨ ³ Á° ¥̧��̈�̧¥n° ¥�̧É

แตกต่างกนั อยา่งไรก็ดี การพิจารณาÁ¦ ºÉ°� µ¦ �́�£µ¡ �¹É��¦ ³ �°��oª ¥�ª µ¤Á�̧É¥ª Á�ºÉ°��(Relevance) และความ

มีนยัสาํคญั (Significance) มกันิยมใชเ้กณฑพ์ิจารณาอยู่ 3 ประการ ไดแ้ก่

การมุ่งเนน้หลกั (Focus) โดยการพิจารณาวา่องคก์รให้การมุ่งเนน้ในการดาํเนินงานดา้นสังคมและ

 ·É�Âª �̈o° ¤ �̧ÉÁ�ºÉ° ¤Ã¥��́�̈ �́¬�³ �°��·��µ¦ มากน้อยเพียงใด มีการจดัสรรงบประมาณ ทรัพยากร และ

บุคลากรในการดําเนินงานอย่างเพียงพอหรือไม่ อย่างไร มีการเฝ้าติดตามวดัความก้าวหน้าของการ
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ดาํเนิ��µ�° ¥nµ� ¤ ÎÉµÁ ¤ ° ®¦ º° Å¤n�Â̈ ³ ¤�̧µ¦ �¦ ³ Á¤ ·��̈�µ¦ �ÎµÁ�·��µ��¦ ª ¤�́Ê��̈�¦ ³ ���̧ÉÁ�·��¹Ê��n°  �́�¤

®¦ º°  ·É�Âª �̈o° ¤อยา่งไร �»��nµ�̧ÉÅ�o¦ �́�µ��µ¦ �ÎµÁ�·��µ�¤¤̧µ��o° ¥Á¡ ¥̧�Ä�

�ª µ¤�n° Á�ºÉ°��(Continuity) Ã�¥�µ¦ ¡ ·�µ¦ �µª nµ°��r�¦ ¤�̧ª µ¤�n° Á�ºÉ°�Ä��µ¦ �ÎµÁ�·��µ��oµ� �́�¤

Â̈ ³  ·É�Âª �̈o° ¤�́Ê�Ç�¤µ��o° ¥Á¡ ¥̧�Ä��¤�̧Îµ®��ª �́Á¦ ·É¤�o�Â̈ ³ ª �́ ·Ê� »��µ¦ �ÎµÁ�·��µ�Ä�̈�́¬�³ Ä��¤�̧µ¦

�́��Îµ�¼n¤º°�µ¦ �ÎµÁ�·��µ��Á¡ ºÉ°�µ¦ ¤ °�®¤µ¥Â̈ ³ �nµ¥Ã°��µ�° ¥nµ�Á�È�¦ ¼��¦ ¦ ¤®¦ º° Å¤n�Â̈ ³ ¤ �̧µ¦ �n° ¥°�

�¥µ¥�̈�µ¦ �ÎµÁ�·��µ�Å� ¼n¡ ºÊ��̧É�ÎµÁ�·��µ�° ºÉ�Ç��oª ¥®¦ º° Å¤n�° ¥nµ�Å¦ ¦ ª ¤ �́Ê��̈¨ ¡́ �r�̧ÉÁ�·��¹Ê�¤�̧ª µ¤¥É́�¥º�

มากนอ้ยเพียงใด

การร่วมดาํเนินงาน (Collective Action) Ã�¥�µ¦ ¡ ·�µ¦ �µ�µ¦ �ÎµÁ�·��µ��oµ� �́�¤Â̈ ³  ·É�Âª �̈o° ¤

�́Ê�Ç�ª nµÁ�·�Ã°�µ Ä®o¡ �́��µ�Â̈ ³ �»��̈£µ¥�°�Å�o¤ ̧ nª �¦ nª ¤Ä��µ¦ �ÎµÁ�·��µ�¤µ��o° ¥Á¡ ¥̧�Ä���́Ê�Â�n

กระบวนการคิดคน้และออกแบบการดาํเนินงาน ไปจนถึงการมีส่วนร่วมในผลลพัธ์จากการดาํเนินงาน หรือ

Á�È��µ¦ �ÎµÁ�·��µ��̧É¦ nª ¤ �́�¦ ³ ®ª nµ�®¨ µ¥®�nª ¥�µ��Â̈ ³ ¤ �̧µ¦ Â�n� ¦ ¦ �¦ ¡́ ¥µ�¦ �̧ÉÄ�oÄ��µ¦ �ÎµÁ�·��µ�

ร่วมกนั อยา่งไร

5. แล้วโครงการ CSR �̧ÉÃ��Á�n��¤®̧�oµ�µ° ¥nµ�Å¦

ความคิดสร้างสรรค์และนวตักรรม�³ Á�È��́ª Â�¦  Îµ�́��̧É�ÎµÄ®oÃ�¦ ��µ¦ �CSR มีความโดดเด่น

Á®�º°�ª nµÃ�¦ ��µ¦ �́Éª Å�

ระดบัความสร้างสรรคส์ําหรับโครงการ CSR อาจแบ่งออกไดเ้ป็น 3 ระดบั ไดแ้ก่ ระดบัแรก คือ มี

�ª µ¤Ä®¤nÄ��́ª �·��¦ ¦ ¤Á°���¹É�¥�́Å¤nÁ�¥¤ °̧��r�¦ ° ºÉ��Îµ®¦ º° ¦ ·Á¦ ·É¤¤µ�n°���ª µ¤Ä®¤n�̧Ê µ¤µ¦ �Á¦ ·É¤�µ��µ¦ �n°

¥°�®¦ º° ¡ �́�µ�·��¦ ¦ ¤ �̧É¤ °̧ ¥¼nÁ�·¤�°���Á°�Ä®o�̧�¹Ê���́Ê��n° ¤µÁ�È��µ¦ �́�Â�̈�®¦ º° ¥�¦ ³ �́��·��¦ ¦ ¤�°�

°��r�¦ ° ºÉ�Ä®oÅ�o�̈¤µ��¹Ê��®¦ º° �́Ê� ¼� »��̧ÉÁ�È��ª �́�¦ ¦ ¤�µ��µ¦ �·��¹Ê�Ä®¤ n̈oª �Ç

�ª µ¤  ¦ oµ� ¦ ¦ �r¦ ³ �́��n° ¤ µ��º°��ª µ¤Á�È��¦ ³ Ã¥��rÂ�n �́�¤®¦ º° �̈»n¤ Á�oµ®¤ µ¥�̧É�ÎµÅ� ¼n�µ¦

¡ �́�µ° ¥nµ�¥É́�¥º���·��¦ ¦ ¤�̧É¤�̧ª µ¤ ใหม่หรือมีนวตักรรมในระดบัแรก อาจไม่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคม

®¦ º° Å�o�¦ ³ Ã¥��r�o° ¥�Á�n���µ¦ �·��o��»®¦ Ȩ́Å¦ o�ª �́�®¦ º°��µ¦ �nª ¥Á®¨ º°�µª �oµ�Ä��̧É®nµ�Å�̈Å�o¤ Å̧¢ ¢oµÄ�o

�oª ¥�µ¦ �·��́Ê�Â��Á�̈Â �° µ�·�¥r��¹É��µ¦ �¼Â̈ �n° ¤�Îµ¦ »��µ�®�nª ¥�µ��¼o�ÎµÁ�·��·��¦ ¦ ¤�ÎµÅ¤nÅ�o�¤·¡ �́�o°�

พดูถึงการใหช้าวบา้นเป็นผูดู้แลซ่อมบาํรุง 

หวัใจสาํคญัของกิจกรรม CSR �̧É µ¤µ¦ ��ÎµÅ� ¼n�µ¦ ¡ �́�µ° ¥nµ�¥É́�¥º��°��»¤��Ä��́ª ° ¥nµ��oµ��o�

�́Ê���»¤���ª ¦ �o°�Å�o¦ �́�¦ ³ Ã¥��rÂ̈ ³ �¼Â̈ �oª ¥�́ª Á°�Å�o®¨ �́�µ� ·Ê� »��·��¦ ¦ ¤®¦ º° ¦ �́¤ °�Ã�¦ ��µ¦ �µ�

องคก์รธุรกิจแลว้ ถึงจะเรียกไดว้า่เป็นควµ¤¥É́�¥º��̧ÉÂ�o�¦ ·�
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�̧É�nµ�¤µ�¤®̧¨ µ¥°��r�¦ �̧É�¦ ³ �µ«�·��¦ ¦ ¤�CSR �°���ª nµ¤�̧ª µ¤ ¥É́�¥º���oª ¥Á®�»�̈ª nµ°��r�¦ Å�o

�ÎµÁ�·��·��¦ ¦ ¤ �́Ê�¤µ° ¥nµ��n° Á�ºÉ°��Á�n��Å�¤°�Á�·�Ä®o�»¤��Å�o¡ �́�µ�»�£µ¡ �̧ª ·��»��̧�®¦ º° Å�¤°��°�

Ä®o�µª �oµ�Å�oÄ�o  ¹�  �° µ�̧¡ �»��̧� ·É��̧ÊÅ¤n° µ��º° ª nµÁ�È��ª µ¤¥É́�¥º�Å�oÁ̈¥��¦ µ��̧É�»¤��®¦ º°�µª �oµ�¥�́Å¤n

 µ¤µ¦ �¥º�° ¥¼n���µ�°��́ª Á°�Å�o�Á¤ºÉ°�¹��¦ µª �̧É°��r�¦ �Îµ�o°�¥»�·�µ¦ �nª ¥Á®¨ º° Ä�ª �́�oµ�®�oµ

ความสร้างสรรค์ระดบัสุดทา้ย คือ ขีดความสามารถในการขยายผลกิจกรรม CSR  ¼n¡ ºÊ��̧É®¦ º°

�̈»n¤Á�oµ®¤µ¥° ºÉ��Ã�¥Å¤n�Îµ�́�Á�¡ µ³ Á¡ ¥̧�¡ ºÊ��̧É®¦ º° �̈»n¤Á�oµ®¤µ¥�̧É° ¥¼nÄ�Ã�¦ ��µ¦ Á�nµ�́Ê��®¨ µ¥�·��¦ ¦ ¤�̧É¤¸

�ª µ¤Ä®¤n®¦ º° ¤�̧ª �́�¦ ¦ ¤Ä�¦ ³ �́�Â¦ ��Â̈ ³ Á�È��¦ ³ Ã¥��rÂ�n �́�¤®¦ º° �̈»n¤Á�oµ®¤µ¥�̧É�Îµ®��Ä�¦ ³ �́��̧É

 °��Â�nÅ¤n µ¤µ¦ ��̧É�³ �¥µ¥�̈Ä�¦ ³ �́� »��oµ¥Å�o�Á¦ µ�¹�Á®È��µ¦ ¦ ·Á¦ ·É¤Ã�¦ ��µ¦ ®¦ º°�·��¦ ¦ ¤  ¦ oµ� ¦ ¦ �r

 �́�¤�̧ÉÁป็นแบบ “นาํร่อง” ¤ µ�¤µ¥�¤ £̧µ¡   �́�̧É ª ¥®¦ ¼���µ¤��¼มีความหวงัสุดๆ แต่สุดทา้ยก็กลายเป็น

กิจกรรม “ตกร่อง” มลายหายไปกบัสายลม สะทอ้นใจอาสาของคน CSR มานกัต่อนกั

°��r�¦ �»¦ �·��̧É�o°��µ¦ �Îµ�CSR เชิงสร้างสรรคด์ว้ยการใช ้“อตัลกัษณ์” (ตวัตน) �°��·��µ¦ �Á¡ ºÉ° Ä®o

Å�o¤µ�¹É��“เอกลกัษณ์” (®�¹É�Á�̧¥ª ) �̧ÉÂ���nµ��µ��¼o° ºÉ��́Ê��° ¥nµ̈ º¤ ª nµ��nµ��³�o°� ¦ oµ�Ä®oÁ�·��“อตัถลกัษณ์”

(ประโยชน์) Ä��·��¦ ¦ ¤�́Ê�Ç�Å�o° ¥nµ�¥É́�¥º��oª ¥

*********************************************************

ขอใหน้อ้งๆ ทุกคนโชคดี

หากนอ้งๆ คนไหน อยากจะค�้�ª oµÁ¦ ºÉ°��CSR Á¡ ·É¤Á�·¤� µ¤µ¦ �Á�oµÅ��̧É�www.thaicsr.com


