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ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ ( I )
การสร้างความสามารถในการด�าเนนิการด้านระบบการบรหิารจัดการและแข่งขนัได้ในตลาดโลกส�าหรับ
ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ปี 4 (SME Promotion Project IV)
หลักสูตรด้านมาตรฐานเศรษฐกิจพอเพียงภาคอุตสาหกรรม 
ระดับเบื้องต้น (Beginner) และเชิงปฎิบัติการ ระดับนักปฎิบัติ (Practitioner)

ชื่อสถานประกอบการ ......................................................................................................................................................................

ที่อยู่...........................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................

โดย .................................................................. ตำ�แหน่ง ....................................................................................(ผู้มีอำ�น�จลงน�มขององค์กร) 

โทรศัพท์ ....................................................โทรส�ร ..................................................Email: .........................................................................

ขอส่งบุคล�กรเข้�ร่วมโครงก�ร SME Promotion Project IV  หลักสูตรด้�นม�ตรฐ�นเศรษฐกิจพอเพียงภ�คอุตส�หกรรม 

ระดับเบ้ืองต้น (Beginner) และเชิงปฎิบัติก�ร ระดับนักปฎิบัติ (Practitioner)  ได้แก่

1 ชื่อ-น�มสกุล ................................................................................................. ตำ�แหน่ง ............................................................................   

โทรศัพท์ ....................................................โทรส�ร ..................................................Email: ......................................................................

2 ช่ือ-น�มสกุล ................................................................................................. ตำ�แหน่ง ............................................................................   

โทรศัพท์ ....................................................โทรส�ร ..................................................Email: .....................................................................

3 ช่ือ-น�มสกุล ................................................................................................. ตำ�แหน่ง ............................................................................   

โทรศัพท์ ....................................................โทรส�ร ..................................................Email: .....................................................................

หลักสูตรด้านมาตรฐานเศรษฐกิจพอเพียงภาคอุตสาหกรรม ระดับเบื้องต้น (Beginner) และเชิงปฎิบัติการ ระดับนักปฎิบัติ (Practitioner) 1/3

ผู้ประกอบการ SME ที่เข้าร่วมโครงการ SME Promotion Project I (ปี 2558)

ผู้ประกอบการ SME ที่เข้าร่วมโครงการ SME Promotion Project II (ปี 2559)

ผู้ประกอบการ SME ที่เข้าร่วมโครงการ MASCI Academy, Phase I (ปี 2560)

ผู้ประกอบก�รที่เข้�ร่วมโครงก�ร SME Promotion Project III (ปี 2561)

ผู้ประกอบการ SME กลุ่ม S-Curve และ New S-Curve

ผู้ประกอบการกลุ่มลกูค้าโครงการภาครฐั (โปรดระบชุือ่โครงการ...............................................................................)

หมายเหตุ   สถาบันฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ SME Promotion Project IV ตามจ�านวนที่สถาบันฯ ระบุ คือ 150 คน โดยสถาบันฯ จะพิจารณาให้สิทธิ์ตามล�าดับวัน เวลา

ที่สถาบันฯ ได้รับใบสมัครจากผู้สมัคร  และตรวจสอบแล้วว่ามีคุณสมบัติตามที่สถาบันฯ ก�าหนด

การเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการของสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ ที่ผ่านมา  (โปรดระบุ)
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ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ ( I )
การสร้างความสามารถในการด�าเนนิการด้านระบบการบรหิารจัดการและแข่งขนัได้ในตลาดโลกส�าหรับ
ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ปี 4 (SME Promotion Project IV)
หลักสูตรด้านมาตรฐานเศรษฐกิจพอเพียงภาคอุตสาหกรรม 
ระดับเบื้องต้น (Beginner) และเชิงปฎิบัติการ ระดับนักปฎิบัติ (Practitioner)
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ผู้สมัครจะเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรด้านมาตรฐานเศรษฐกิจพอเพียงภาคอุตสาหกรรม 

ระดับเบ้ืองต้น (Beginner) และเชิงปฏิบัติการ ระดับนักปฏิบัติ (Practitioner) ตามกำาหนดการ ดังน้ี

ระดับเบื้องต้น (Beginner)  สามารถเลือกได้ 1 รุ่น

วันที่ 14  มิถุนายน  2562  ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ   วันที่ 28 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ

เชิงปฏิบัติการ ระดับนักปฏิบัติ (Practitioner) (กรณีผู้สมัครผ่านเกณฑ์การประเมินในหลักสูตรระดับเบื้องต้น (Beginner) 
ตามที่สถาบันฯ ก�าหนด (สถาบันฯ จะแจ้งผลการประเมินให้หน่วยงานทราบหลังการฝึกอบรม) จะขอเข้ารับการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการ ระดับนักปฏิบัติ (Practitioner) สามารถเลือกได้ 1 รุ่น

วันที่ 4-5 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ  วันที่ 11-12 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพ

ข้อมูลสถานประกอบการและข้อมูลทั่วไป

1. ประกอบธุรกิจอุตส�หกรรมประเภทใด

 ก�รผลิต  ก�รบริก�ร  ก�รค้� (ค้�ส่ง/ค้�ปลีก)      ก�รเกษตร   .....................................

2. ประเภทขอบข่�ย/ผลิตภัณฑ์/ธุรกิจที่ให้บริก�ร (โปรดระบุ) : ........................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................

3. ธุรกิจหรือผลิตภัณฑ์ที่องค์กรดำ�เนินก�รอยู่ จัดอยู่ในกลุ่มอุตส�หกรรมหรือนำ�ไปใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนสนับสนุนก�รประกอบอุตส�หกรรมธุรกิจดังต่อไปนี้ 

 อุตส�หกรรมย�นยนต์สมัยใหม่                     อุตส�หกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ     

 อุตส�หกรรมก�รท่องเที่ยวกลุ่มร�ยได้ดีและก�รท่องเที่ยวเชิงสุขภ�พ   อุตส�หกรรมก�รแปรรูปอ�ห�ร

 ก�รเกษตรและเทคโนโลยีชีวภ�พ       อุตส�หกรรมก�รแพทย์ครบวงจร

 อุตส�หกรรมหุ่นยนต์                     อุตส�หกรรมเชื้อเพลิงชีวภ�พและเคมีชีวภ�พ 

 อุตส�หกรรมก�รบินและโลจิสติกส์      อุตส�หกรรมดิจิตอล

 ................................................................................................................................................................................................

หม�ยเหตุ  สำ�หรับผู้ประกอบก�รร�ยใหม่ ในอุตส�หกรรมใดอุตส�หกรรมหนึ่งข้�งต้น หรือดำ�เนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอุตส�หกรรมใดอุตส�หกรรมหนึ่งข้�งต้น    

 จะได้รับก�รพิจ�รณ�เป็นลำ�ดับแรก

4. จำ�นวนพนักง�นและเงินทุนจดทะเบียนสถ�นประกอบก�ร

 เงินทุนจดทะเบียนมูลค่�ทรัพย์สินถ�วร (ไม่รวมที่ดิน) ...........................บ�ท  จำ�นวนพนักง�นทั้งหมด ....................คน  

หม�ยเหตุ  คุณสมบัติ SME คือ เงินทุนจดทะเบียนมูลค่�ทรัพย์สินถ�วร ไม่เกิน 200 ล้�นบ�ท หรือ มีจำ�นวนพนักง�นไม่เกิน 200 คน

5. สถ�นประกอบก�รของท่�นจัดทำ�ม�ตรฐ�นระบบก�รบริห�รจัดก�รส�กลหรือไม่

 ไม่เคยจัดทำ�   จัดทำ� แต่ยังไม่ได้รับก�รรับรอง โปรดระบุระบบ..........................................................................

 จัดทำ�ระบบ................................................................................................................................................................................

 และอยู่ระหว่�งขอรับก�รรับรองจ�ก..............................................................................................................................................

 ได้รับก�รรับรองแล้ว โปรดระบุระบบ...................................................... จ�ก................................................................................



หลักสูตรด้านมาตรฐานเศรษฐกิจพอเพียงภาคอุตสาหกรรม ระดับเบื้องต้น (Beginner) และเชิงปฎิบัติการ ระดับนักปฎิบัติ (Practitioner) 3/3

โปรดกรุณ�ยืนยันก�รเข้�ร่วมโครงก�รหลักสูตรด้�นม�ตรฐ�นเศรษฐกิจพอเพียงภ�คอุตส�หกรรม ระดับเบ้ืองต้น (Beginner)     
รุ่นท่ี 1  ภ�ยในวันท่ี 7 มิถุน�ยน 2562 หรือจนกว่�จะครบต�มจำ�นวนท่ีกำ�หนด และ         
รุ่นท่ี 2  ภ�ยในวันท่ี 21 มิถุน�ยน 2562 หรือจนกว่�จะครบต�มจำ�นวนท่ีกำ�หนด 

6. ประวัติก�รฝึกอบรมเกี่ยวกับระบบก�รบริห�รจัดก�รส�กล อ�ทิ ISO 9001, ISO 14001, มอก. 18001, มรท. 8001 หรืออื่นๆ

 เคยได้รับก�รฝึกอบรม (โปรดระบุชื่อม�ตรฐ�นและ Version) .........................................................................................................

 ไม่เคยได้รับก�รฝึกอบรม ...........................................................................................................................................................

7. เหตุผลที่ท่�นสมัครเข้�ร่วมโครงก�ร

 เพื่อพัฒน�องค์กร   เป็นนโยบ�ยขององค์กร

 เพื่อพัฒน�ตนเอง   อื่น ๆ (โปรดระบุ) ...........................................................................................................................

8. ท่�นรู้จักสถ�บันรับรองม�ตรฐ�นไอเอสโอ ม�ก่อนหน้�ที่จะเข้�รับก�รฝึกอบรมครั้งนี้หรือไม่

       รู้จักสถ�บันฯ และมีก�รใช้บริก�รจ�กสถ�บันฯ ได้แก่......................................................................................................................       

       ยังไม่เคยใช้บริก�รจ�กสถ�บันฯ แต่รู้จักสถ�บันฯ จ�กช่องท�ง........................................................................................................

       ไม่รู้จักสถ�บันฯ ม�ก่อน และก�รฝึกอบรมครั้งนี้รับรู้ข้อมูลจ�กช่องท�ง.............................................................................................

สิ่งที่ค�ดหวังจะได้รับจ�กก�รเข้�ร่วมโครงก�ร.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................

ทั้งนี้ห�กไม่ส�ม�รถเข้�ร่วมก�รฝึกอบรมได้ ต้องแจ้งให้ทร�บล่วงหน้�อย่�งน้อย 10 วันทำ�ก�ร มิฉะนั้นสถ�บันฯ ขอปรับค่�ใช้จ่�ยที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับค่�สถ�นที่   

ค่�อ�ห�ร ค่�เอกส�ร

และส่งใบสมัครไปยังสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ  
โทรศัพท์  0 2617 1727-36  โทรสาร 0 2617 1703-4, 0 2617 1707-9  
ผู้ประสานงานโครงการ:

น�งส�วระติพร เอกฉัตร กิตติฐนิสพงษ์  ต่อ 201                     Email: Ratiporn@masci.or.th

น�งชลธร�ภัสส์ ศรีสุวรรณ์   ต่อ 343  Email: Chontalapat@masci.or.th 

น�งส�วจรัสศรี บุญจันทร์   ต่อ 802  Email: Jaratsri@masci.or.th 

น�งส�วกุลวร� จ�รุพันธ์   ต่อ 815  Email: Kulwara@masci.or.th 

ลงชื่อ  ....................................................................  ผู้มีอำ�น�จลงน�ม

(.....................................................)

วันที่........../............/.............
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SME 
PROMOTION 
PROJECT IV
ร�ยละเอียดหลักสูตรฝึกอบรม

I. หลักสูตรด้านมาตรฐานเศรษฐกิจ
พอเพียงภาคอุตสาหกรรม

หลักสูตรที่ 1 (1 วัน) : หลักสูตรด้านมาตรฐาน
เศรษฐกิจพอเพียงภาคอุตสาหกรรม ระดับเบื้อง
ต้น (Beginner)  จ�านวน 150 คน (2 รุ่น)

•	 รุ่นที่	1	 วันที่ 14 มิถุน�ยน 2562     
 ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พ�ร์ค กรุงเทพฯ

•	 รุ่นที่	2	 วันที่ 28 มิถุน�ยน 2562     
 ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พ�ร์ค กรุงเทพฯ

วัตถุประสงค์หลักสูตร

• เพือ่ให้ผูรั้บก�รฝึกอบรมได้รบัคว�มรูเ้บือ้งต้นเกีย่วกบัแนวท�ง
เศรษฐกิจพอเพียงภ�คอุตส�หกรรม

หัวข้อการฝึกอบรม

• เส้นท�งและแนวคิดสู่ก�รพัฒน�อย่�งยั่งยืน

• หลกัก�รสำ�คญัทีเ่กีย่วข้องกบัปรชัญ�ของเศรษฐกจิพอเพยีง

• มอก. 9999

หลักสูตรที่ 2 (2 วัน) : หลักสูตรด้านมาตรฐาน
เศรษฐกิจพอเพียงภาคอุตสาหกรรม ระดับนัก
ปฏิบัติ (Practitioner) จ�านวน 120 คน (2 
รุ่น) 
กรณีผู้สมัครผ่�นเกณฑ์ก�รประเมินในหลักสูตรระดับเบื้องต้น 
(Beginner) ต�มที่สถ�บันฯ กำ�หนด (สถ�บันฯ จะแจ้งผลก�รประเมิน
ให้หน่วยง�นทร�บหลังก�รฝึกอบรม) จะขอเข้�รับก�รฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติก�ร ระดับนักปฏิบัติ (Practitioner)

•	 รุ่นที่	1	 วันที่ 4-5 กรกฎ�คม 2562     
 ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พ�ร์ค กรุงเทพฯ

•	 รุ่นที่	2	 วันที่ 11-12 กรกฎ�คม 2562    
 ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พ�ร์ค กรุงเทพฯ

วัตถุประสงค์หลักสูตร

• เพื่อให้ผู้เข้�รับก�รฝึกอบรมมีคว�มรู้คว�มเข้�ใจเกี่ยวกับก�ร
ประยุกต์ใช้เครื่องมือต่�งๆ ในก�รดำ�เนินก�รที่เกี่ยวข้องกับ
ม�ตรฐ�นเศรษฐกิจพอเพียงภ�คอุตส�หกรรม และพัฒน�
ทักษะในก�รเป็นนักปฏิบัติ (Practitioner) ด้�นม�ตรฐ�น
เศรษฐกิจพอเพียงภ�คอุตส�หกรรม

หัวข้อการฝึกอบรม

• เส้นท�งและแนวคิดสู่ก�รพัฒน�อย่�งยั่งยืน

• หลกัก�รสำ�คญัทีเ่กีย่วข้องกบัปรชัญ�ของเศรษฐกจิพอเพยีง

• ข้อกำ�หนด มอก. 9999

• แบบฝึกหัดเชิงปฏิบัติก�ร

- ก�รประยุกต์ใช้หลักก�รกับองค์กรธุรกิจ

- ก�รบูรณ�ก�รข้อกำ�หนดกับกระบวนก�รขององค์กร

หม�ยเหตุ 

• ผูเ้ข้�รบัก�รฝึกอบรมในหลกัสตูรที ่2: ม�ตรฐ�นเศรษฐกจิพอเพยีงภ�คอตุส�หกรรม 
ระดบันกัปฏบิตั ิ(Practitioner) ต้องได้รับก�รฝึกอบรมในหลกัสูตรที ่1: ม�ตรฐ�น
เศรษฐกิจพอเพยีงภ�คอุตส�หกรรม ระดบัเบือ้งต้น (Beginner) และผ่�นเกณฑ์
ก�รประเมินในหลักสูตรระดับเบื้องต้น (Beginner) ต�มที่สถ�บันฯ กำ�หนด

• สถ�บันฯ จะออกประก�ศนียบัตรสำ�หรับผู้เข้�รับก�รฝึกอบรมที่ผ่�นเกณฑ์ก�ร
ประเมินต�มที่สถ�บันฯ กำ�หนด


