รายละเอียดโครงการ (AEC Package)
สิทธิประโยชน์สาหรับ “ผูป้ ระกอบการ”
 เรียนรู้วิธีการเก็บและอ่านค่าข้อมูลทางธุรกิจ รวมทั้งเสริมสร้างทักษะด้านการวิเคราะห์ข้อมูล
เพื่อพัฒนาแนวคิดในการนาข้อมูลมาใช้ประโยชน์ และกาหนดกลยุทธ์ของธุรกิจ
สิทธิประโยชน์สาหรับ “บุคลากรในสถานประกอบการ”
 ได้รับการฝึกอบรมพัฒนาตามหลักสูตรมาตรฐานทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในด้านต่างๆ
สิทธิประโยชน์สาหรับ “สถานประกอบการ”
 เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของกิจการ จากการวินิจฉัยสถานประกอบการเบื้องต้น โดย
ที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ไม่น้อยกว่า 7 วัน
ประโยชน์พิเศษ สาหรับผู้เข้าร่วมโครงการ ฟรี!!
 บริการจัดทาข้อมูล E-Directory ของกิจการเป็น 3 ภาษา (ไทย / อังกฤษ / ญี่ปุ่น) และ
ประชาสั ม พั น ธ์ ล งในเว็ บ ไซต์ ฐ านข้ อ มู ล อุ ต สาหกรรมสนั บ สนุ น เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ให้ นั ก ลงทุ น
ชาวต่ า งชาติ ส ามารถสื บ ค้ น ข้ อ มู ล เบื้ อ งต้ น ของสถานประกอบการได้ อ ย่ า งง่ า ยดายและ
สะดวกสบายมากยิ่งขึ้น จนนาไปสู่การเจรจาต่อรองทางธุรกิจต่อไป
 ร่วมลุ้นเป็นหนึ่งในผู้โชคดี สาหรับการทากิจกรรมการสร้างเครือข่ายและเชื่อมโยง กับกลุ่ม
ประเทศใน AEC
เงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการ
1. เป็นผู้ประกอบการ ผู้บริหารระดับสูง หรือผู้มีส่วนในการบริหารจัดการองค์กร ในอุตสาหกรรม
สนับสนุน
2. เป็นบุคลากรที่ทางานอยู่ในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ที่ผู้บริหารเข้าร่วมโครงการเตรียม
ความพร้อมผู้ประกอบการและธุรกิจอุตสาหกรรมของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
3. เป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดยประกอบกิจการเกี่ยวกับอุตสาหกรรมสนับสนุน ตาม
นิยามที่อยู่ในหมายเหตุ และประกอบการอยู่ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล (สมุทรปราการ
ปทุมธานี และนนทบุรี)
หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกสถานประกอบการ
1. คณะกรรมการคัดเลือกสถานประกอบการ พิจารณาคัดเลือกเบื้องต้นจากความครบถ้วนสมบูรณ์
ของแบบฟอร์ม เอกสารใบสมัครเข้าร่วมโครงการ
2. ประเมินสภาพโรงงาน/กิจการ จากการเข้าเยี่ยมชมหรือวินิจฉัยสถานประกอบการเบื้องต้นโดย
ผู้เชี่ยวชาญ หรือการสัมภาษณ์เจ้าของกิจการ/คณะผู้บริหาร

ขั้นตอนการดาเนินงานโครงการฯ
1. ผู้ประกอบการ/
ผู้บริหารระดับสูง

สมัครเข้าร่วมโครงการผ่านเว็บไซต์ http://bsid.dip.go.th

ฝึกอบรมหลักสูตร “การวิเคราะห์และวินิจฉัยข้อมูลทางธุรกิจเพื่อพัฒนา
ผู้ประกอบการสู่ AEC” ระยะเวลา 2 วัน

2. บุคลากรใน
โรงงาน

ฝึกอบรมตามหลักสูตรมาตรฐานที่โรงงานต้องการทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
ระยะเวลาไม่ต่ากว่า 3 วัน (In-house / Public Training)

พิจารณาคัดเลือกสถานประกอบการ
โดย คณะกรรมการฯ

วินิจฉัยสถานประกอบการเบื้องต้น (คลินิกอุตสาหกรรม) ระยะเวลา 1-2 วัน

3. สถานประกอบการ
อุตสาหกรรมสนับสนุน

ให้คาปรึกษาแนะนาเชิงลึกด้านการเพิ่มผลิตภาพการผลิต การเพิ่มคุณภาพและ
การลดต้นทุนการผลิต ตลอดจนเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตและ
ซ่อมบารุงเครื่องจักร ระยะเวลา 5-6 วัน

พิจารณาคัดเลือกสถานประกอบการ
โดย คณะกรรมการฯ

4. สถานประกอบการ
อุตสาหกรรมสนับสนุน

กิจกรรมสร้างเครือข่าย/เชื่อมโยงธุรกิจกับกลุ่มประเทศใน AEC
ทั้งชนิด Inbound และ Outbound

กิจกรรมที่ 1: การฝึกอบรมผู้ประกอบการ/ผู้บริหารระดับสูง
หลักสูตรการเสริมสร้างทักษะด้านการวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ และข้อมูลทางสถิติ
ในด้านต่างๆ รวมถึง การเรียนรู้การอ่านค่าดัชนีอุตสาหกรรมเพื่อการเปรียบเทียบสมรรถนะ
ธุรกิจ เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถวินิจฉัยสถานะและสภาพปัญหาในเบื้องต้นของกิจการ
ได้ และนาข้อมูลที่ได้มาใช้ประโยชน์เพื่อวางแผนกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจต่อไป
ระยะเวลาการฝึกอบรม 2 วัน
คุณสมบัติ เป็นผู้ ประกอบการ ผู้ บริ หารระดับสูง หรื อ ผู้ มีส่ วนร่ วมในการบริหาร
จัดการองค์กรในอุตสาหกรรมสนับสนุน
กิจกรรมที่ 2: การพัฒนาบุคลากรในสถานประกอบการ
ผู้ประกอบการสามารถคัดเลือกบุคลากรในสถานประกอบการเพือ่ เข้ารับการฝึกอบรมใน
ด้านต่างๆ ได้จาก 2 หลักสูตร โดยเลือกได้เพียงแบบเดียว คือ
1. หลักสูตรแบบ In-House Training – การจัดฝึกอบรมตามความต้องการของพนักงาน
โดยมีเงือ่ นไขว่า สถานประกอบการนั้นต้องมีสถานที่และอุปกรณ์สาหรับการเรียนการ
สอนทีพ่ ร้อมและเพียงพอ
2. หลักสูตรแบบ Public Training – ผู้ประกอบการสามารถส่งพนักงานไปเข้าฝึกอบรม
หลักสูตรมาตรฐานในด้านต่างๆ ได้ ไม่ว่าจะเป็น การวิเคราะห์ดัชนีอุตสาหกรรม การ
ผลิตและเทคโนโลยี, การควบคุมคุณภาพในสถานประกอบการ, ระบบ Logistics and
Supply Chain, หลักสูตรช่างและเทคนิคเฉพาะทาง ฯลฯ
ระยะเวลาการฝึกอบรม ไม่ต่ากว่า 3 วัน
คุณสมบัติ
1. เป็นบุคลการ หรือ พนักงานในโรงงาน/สถานประกอบการ ที่ประกอบกิจการในสาขา
อุตสาหกรรมสนับสนุน*
2. สถานประกอบการต้องตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพ และปริมณฑล (สมุทรปราการ นนทบุรี
และปทุมธานี)
3. บุคลการต้องมีความพร้อมและสมัครใจที่จะเข้ารับการฝึกอบรม โดยผ่านความ
เห็นชอบจากผู้บริหารของสถานประกอบการ

กิจกรรมที่ 3: การพัฒนาสถานประกอบการในสาขาอุตสาหกรรมสนับสนุน
สถานประกอบการจะได้รับบริการการวินิจฉัยเบื้องต้น 1-2 วันและการให้คาปรึกษาเชิงลึกอีก 5-6 วัน
จากที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ โดยจะมุ่งเน้นด้านการเพิ่มผลิตภาพการผลิต การเพิ่มคุณภาพ และลดต้นทุนการผลิต
เช่น Lean Manufacturing, Retrofit, Automation, การซ่อมบารุงเครื่องจักร, พลังงาน และสิ่งแวดล้อม
คุณสมบัติ
1. เป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ที่อยู่ในภาคการผลิตและอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรม
สนับสนุนตามนิยามที่อยู่ในหมายเหตุ*
2. สถานประกอบการต้องมีความพร้อมที่จะปรับปรุงและลงทุนเพื่อพัฒนาระบบการผลิต และเทคโนโลยี
การผลิตที่เกี่ยวข้อง
3. คณะผู้บริหารต้องมีความมุ่งมั่นตั้งใจ และยินดีที่จะให้ความร่วมมือในการวางแผน และลงมือปฏิบัติตาม
คาแนะนาเพื่อให้เห็นผลอย่างแท้จริง
4. เป็นสถานประกอบการที่ได้รับคัดเลือกจากคณะกรรมการตามหลักเกณฑ์ที่เหมาะสมระยะเวลาการ
ดาเนินกิจกรรม ไม่น้อยกว่า 7 วัน

กิจกรรมที่ 4: การสร้างและเชื่อมโยงเครือข่ายระหว่างประเทศในกลุ่ม AEC
ธุรกิจจะได้รับโอกาสในการสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคอาเซียนเพื่อเตรียมรองรับการเปิดเสรี
ทางการค้าและการลงทุนอย่างเต็มตัวในปี 2558

วิธีการสมัครเข้าร่วมโครงการ
1. กรอกใบสมัคร online ผ่านทาง http://bsid.go.th
2. Download ใบสมัครจาก website ด้านบนแล้วส่ง Fax มาที่ (02) 391-8925
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: นายพลาวุธ วงศ์วิวัฒน์ (02) 367-8417 Email: plawut@yahoo.com
*หมายเหตุ นิยามของอุตสาหกรรมสนับสนุน
อุตสาหกรรมสนับสนุนคือ อุตสาหกรรมที่ผลิตสินค้าและส่งสินค้า วัตถุดิบ หรือบริการให้กับอุตสาหกรรมหลัก ได้แก่
อุตสาหกรรมโลหะและเครื่องจักรกล ตลอดจนชิ้นส่วนเครื่องมือ เครื่องจักรต่างๆ อุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์
อุตสาหกรรมชิ้นส่วนไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมพลาสติกและบรรจุภัณฑ์ อุตสาหกรรมแม่พิมพ์ นอกจากนี้
ยังรวมถึงกระบวนการผลิต และการซ่อมบารุงเครื่องจักรกล และอุปกรณ์ที่จาเป็นสาหรับการผลิตในอุตสาหกรรม
สาขาอื่น ธุรกิจการค้าและบริการ ที่มีเครื่องจักร เครื่องมือกล และอุปกรณ์สนับสนุนการทางานของบุคลากร

