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ใบสมคัรผ ูป้ระกอบการ กิจกรรมการใหค้ าปรกึษาแนะน าดา้นการเพ่ิมผลิตภาพและสรา้งผลิตภณัฑ ์

ตน้แบบอตุสาหกรรมยางและผลิตภณัฑย์าง ภายใตโ้ครงการเพ่ิมศกัยภาพและยกระดบัเทคโนโลยี

อตุสาหกรรมเป้าหมาย (อตุสาหกรรมยางและผลติภณัฑย์าง) ปี 2561 
 

ประเภทกล ุม่วิสาหกิจชมุชน/กล ุม่สหกรณใ์นอตุสาหกรรมยางและผลิตภณัฑย์าง 

พ้ืนท่ีกรงุเทพมหานคร นนทบรุ ีปทมุธานี สมทุรปราการ ภาคกลางและภาคตะวนัออก 

  

3. กิจกรรมท่ีตอ้งการพฒันาหรอืปัญหาท่ีเกิดข้ึน (ระบปัุญหาและสิ่งท่ีตอ้งการพฒันาเลือกไดม้ากกว่า 

1 ขอ้) 

 

 

 

ลกัษณะประเภทผูป้ระกอบการ        

     บริษทั/โรงงานอตุสาหกรรม      กลุม่วิสาหกิจชมุชน     กลุม่สหกรณ ์    อ่ืนๆ ........................................... 
 

ชื่อสถานประกอบการ(ไทย)................................................................................................................................................................. 

ชื่อ-สกลุผูป้ระสานงาน นางสาว นาง นาย........................................................................................................................... 

ท่ีอยู่.......................................................................................................................................................................................................... 

โทรศัพท.์..................................................................โทรสาร................................................................................................................. 

อีเมล.์.........................................................................เว็บไซต.์................................................................................................................ 

 

1. พ้ืนท่ีปลกูยางพารา (ถา้มี) จ านวน.....................แปลง รวมพื้นท่ี.....................................ไร่ 

2. ประเภทของผลิตภณัฑจ์ากยางที่ผลิตได ้(เลือกไดม้ากกว่า 1 ขอ้) 

 น า้ยางสด   น า้ยางขน้   ยางกอ้นถว้ย      ยางแผน่      

 ยางแท่ง            ถงุมือยาง            ยางลอ้รถ     ยางคอมพาวด ์      

 อ่ืน ๆ ระบ ุ.....................................      

3. สินคา้ของบริษทัมีเคร่ืองหมายทางการคา้ 

 มี (โปรดระบ)ุ ชื่อแบรนด ์1. ............................................. 2. .............................................        ไมมี่ 

4. ตลาด/ลกูคา้ (ในประเทศ...............................%) (ตา่งประเทศ............................... %) 

 
 
 

 

 มีความตอ้งการในการพฒันาดา้นผลิตภาพ เชน่................................................................................................................. 

 มีความตอ้งการในการพฒันาดา้นกระบวนการผลิตและดา้นพลงังาน เชน่................................................................... 

 มีความตอ้งการในการพฒันาดา้นสิ่งแวดลอ้ม เชน่.................................................................................... 

 ความตอ้งการดา้นอ่ืนๆ  

  ดา้นการพฒันาตลาด  ดา้นการบญัชี  ดา้นอ่ืนๆ (โปรดระบ)ุ......................................................................... 
 

 

1.ขอ้มลูสถานประกอบการ 

2.ขอ้มลูเกี่ยวกบัการผลิตและผลิตภณัฑ ์
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4. ความพรอ้มและความสามารถทางดา้นการเงิน 

5.ปรมิาณการใชว้ตัถดิุบต่อปี (3 ปียอ้นหลงั) 

6. จ านวนสมาชิก 

7. เป็นกล ุม่ท่ีเป็นมิตรกบัสิ่งแวดลอ้ม 

 

 

 

 

 มีความพรอ้มดา้นการเงนิในการน าไปพฒันา   

 มีแนวโนม้ในการกูเ้งนิเพ่ือน าไปพฒันา     

 มีความสนใจแตย่งัไมม่ีความพรอ้มทางดา้นการเงนิ  

    

 

 มีการใชย้างมากกว่า 10,000 ตนั/ปี               มีการใชย้าง 3,000–8,000 ตนั/ปี 

 มีการใชย้างนอ้ยกว่า 3,000 ตนั/ปี 

 

 

 สมาชิกมากกว่า 50 คน        สมาชิก 30–50 คน               สมาชิกนอ้ยกว่า 30 คน 
 

 

 มีการจดัการสิ่งแวดลอ้ม 

 ไมม่ีการการจดัการดา้นสิ่งแวดลอ้ม แตม่ีความตอ้งการในการพฒันา 

 ไมม่ีความพรอ้มและไมม่ีระบบในการจดัการสิ่งแวดลอ้ม 

 

ขา้พเจา้มีความประสงคท่ี์จะเขา้ร่วมกิจกรรมตา่งๆ ของกิจกรรมการใหค้ าปรึกษาแนะน าดา้นการเพ่ิมผลิต

ภาพและสรา้งผลิตภัณฑต์น้แบบอตุสาหกรรมยางและผลิตภัณฑย์าง ภายใตโ้ครงการเพ่ิมศักยภาพและยกระดับ

เทคโนโลยีอตุสาหกรรมเป้าหมาย (อตุสาหกรรมยางและผลิตภณัฑย์าง) โดยจะปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ขอ้บังคบัใน

การด าเนินโครงการอย่างเคร่งครัด และใหค้วามร่วมมือในการด าเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง และยอมรับในการ

พิจารณาใดๆ ของคณะท างาน อย่างไมม่ีเงือ่นไข 

ลงชือ่…………………………………………………………………………. 

 (…………………………………………………………………………) 

 ต าแหนง่..................................................................... 

 วนัท่ี............................................................................ 

 
 

ปิดรบัสมคัร วนัท่ี 20 กมุภาพนัธ ์2561 (รบัจ านวนจ ากดั)  

สง่ใบสมคัรทาง อีเมล:์ diprubber61@gmail.com   

ผูป้ระสานงานโครงการ: นางสาวรุ่งรศัม ีสขุทรพัย ์   โทร. 080-667-4187  
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ผลประโยชนท่ี์จะไดร้บัจากการเขา้รว่มกิจกรรม 

รายช่ือผ ูใ้หค้ าปรกึษา (ผ ูเ้ช่ียวชาญ) 

 

 

ศนูย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางวัสดยุางและพอลิเมอร์เพ่ือการเกษตรและอตุสาหกรรม ภาควิชาวัสดศุาสตร์  

คณะวิทยาศาสตร ์มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์โดยทีมงานนกัวิจยัและอาจารยท่ี์มีความเชี่ยวชาญดา้นยางพารา จาก

การสนับสนุนของกองพัฒนาขีดความสามารถธุรกิจอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวง

อุตสาหกรรม ให้ด าเนินกิจกรรมการให้ค าปรึกษาแนะน าดา้นการเพ่ิมผลิตภาพและสรา้งผลิตภัณฑ์ตน้แบบ

อตุสาหกรรมยางและผลิตภัณฑย์าง ภายใตโ้ครงการเพ่ิมศักยภาพและยกระดับเทคโนโลยีอตุสาหกรรมเป้าหมาย 

(อตุสาหกรรมยางและผลิตภณัฑย์าง) โดยกิจกรรมประกอบดว้ยการพัฒนาผลิตภณัฑต์น้แบบ ใหบ้ริการปรึกษา

แนะน าเชิงลึก รวมถึงการสรา้งเครือข่ายใหแ้ก่ SMEs และวิสาหกิจชมุชน/กลุ่มสหกรณ์ ในอตุสาหกรรมยางพ้ืนท่ี

กรงุเทพมหานคร นนทบรีุ ปทมุธาน ีสมทุรปราการ ภาคกลางและภาคตะวันออก 

 

 
 

1. วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และกลุ่มวิสาหกิจชมุชนุ/กลุ่มสหกรณใ์นอตุสาหกรรมยางและผลิตภณัฑ์

ยางไดร้ับการพัฒนาศักยภาพดา้นการเพ่ิมผลิตภาพและสรา้งผลิตภัณฑต์น้แบบ 12 กิจการ 8 กลุ่ม 12 

ผลิตภณัฑ ์  

2. ผูร้บับริการมีความพึงพอใจตอ่กระบวนการใหบ้ริการไมน่อ้ยกว่ารอ้ยละ 85 

3. รอ้ยละ 85 ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและกลุม่วิสาหกิจชมุชน/กลุม่สหกรณใ์นอตุสาหกรรมยาง

และผลิตภณัฑย์างที่ไดร้บัการพฒันามีผลิตภาพเพิ่มขึน้ตามเกณฑท่ี์ก าหนดอย่างใดอย่างหนึง่ดงันี้ 

- ลดของเสีย รอ้ยละ 3 หรือ 

- ลดตน้ทนุ รอ้ยละ 6 หรือ 

- มลูคา่ยอดขายท่ีเพิ่มขึน้ รอ้ยละ 9 

4.  ร้อยละ 30 ของผลิตภัณฑ์ตน้แบบท่ีไดร้ับการพัฒนาสามารถน าไปต่อยอดผลิตในเชิงพาณิชย์ (4 

ผลิตภณัฑ)์  

 

 

1. ดร.วีรศักดิ ์สมิทธิพงศ ์(เทคโนโลยียางพารา ทัง้น า้ยางและยางแหง้ รวมถึงกระบวนการผลิต) 

2. ผศ.ดร.นนัทิยา หาญศภุลกัษณ ์(วิศวกรรมเคมี และสิ่งแวดลอ้ม) 

3. ผศ.ดร.วิรญัญา แกว้วัฒนะ (พฒันาสตูรยางคอมพาวด)์ 

4. ผศ.ดร.จกัรกฤษณ ์มหจัฉริยวงศ ์(การจดัการสิ่งแวดลอ้มเทคโนโลยีสิ่งแวดลอ้มโรงงานอตุสาหกรรม 

เทคโนโลยีสะอาด) 

5. ผศ.ดร.ชยัวัฒน ์นุม่ทอง(การออกแบบแบบบรูณาการทางดา้นวิศวกรรม การเพิ่มผลผลิตและลดตน้ทนุการ

ผลิต) 

6. ดร.เพ็ญสดุา พนัฤทธ์ิด า (การบริหารผลิตภาพ) 

7. ดร.วรนชุ สมสง่กลุ (เคมีอตุสาหกรรม) 

 


