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มีความพร้อมและมีศักยภาพในการประกอบอาชีพต่อไป เพื่อช่วยยกระดับบุคลากรเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมไทย
ให้ย่ังยืนอย่างแท้จริง 

2. วัตถุประสงค์/เป้าหมายของโครงการ 

1. เพื่อสร้างที่ปรึกษาและพัฒนาระบบการขึ้นทะเบียนบุคลากรเป็นที่ปรึกษาการบริหารจัดการด้าน 
ลีนเพื่อสิ่งแวดล้อม (Lean Management for Environment ) ให้เป็นรูปธรรมและยั่งยืน 

2. เพื่อส่งเสริมและขยายผลการให้องค์ความรู้การบริหารจัดการด้านลีนเพื่อสิ่งแวดล้อมสู่ผู้ที่จะก้าวมา
เป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่และ/หรือผู้ที่จะก้าวสู่อาชีพภาคอุตสาหกรรม รวมทั้งกลุ่มเยาวชน/นักศึกษา 
ให้มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการของ Lean Management for Environment และสามารถนําไป
ประยุกต์ใช้จริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3. เพื่อขยายผลการให้คําปรึกษาเชิงลึกด้านของ Lean Management for Environment แก่ผู้ประกอบการ
อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม และ/หรือองค์กรในภาคธุรกิจและบริการ ประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการองค์กรและโอกาสทางธุรกิจในตลาดสําคัญๆ ต่อไป 

3. กลุ่มเป้าหมายโครงการ  

1. งานด้านการฝึกอบรม 
 ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมจากโครงการระยะที่ 1 และระยะที่ 2 มาแล้ว 
 บุคลากรจากภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ภาครัฐ

และเอกชน และสถาบันการศึกษา  
 บุคคลที่สนใจทั่วไป 
 นักศึกษา เช่น คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ และ/

หรือคณะอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสิ่งแวดล้อมและโรงงานอุตสาหกรรม  

2. การสรา้งที่ปรกึษาลีนเพื่อสิ่งแวดล้อม 

 บุคลากรจากบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจําโรงงานผู้ประกอบการอุตสาหกรรมและ
สถาบันการศึกษา 

 บุคลากรจากหน่วยงานภาครัฐ และ/หรือภาคเอกชน ทํางานด้านสิ่งแวดล้อมและอื่นๆ 
ที่เกี่ยวข้อง 

3. การสรา้งองคก์รแห่งการเรยีนรู้ด้านลนีเพื่อสิ่งแวดล้อม 

 กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่  

(1) โรงงานอุตสาหกรรมและ/หรือองค์กรธุรกิจ จํานวนอย่างน้อย 20 แห่ง ดังนี้ 
 โรงงานอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ที่

เคยร่วมโครงการฝึกอบรมในระยะที่ 1 หรือ 2 (คัดเลือกผ่านแบบสอบถามจากการติดตาม
ความก้าวหน้าและศักยภาพ) 



 โรงงานอุตสาหกรรมอื่นๆที่สนใจ และ/หรือองค์กรธุรกิจ (ผ่านใบสมัคร) 

คุณสมบัติของโรงงานที่เข้าร่วมโครงการ 

 เป็นกิจการที่จดทะเบียนการค้าและยังดําเนินธุรกิจอยู่ 
 เป็นกิจการที่ย่ืนชําระและประเมินภาษีเงินได้ในรอบปีที่ผ่านมา 
 ผู้ประกอบการโรงงานและ/หรือผู้บริหาร มีความมุ่งมั่นและร่วมผลักดันการดําเนิน
โครงการให้ประสบความสําเร็จตลอดระยะเวลาที่ดําเนินโครงการ 

 พนักงานทุกระดับให้ความร่วมมือและสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในโครงการเพื่อนํา
หลักการ Lean Management for Environment ไปประยุกต์ใช้ 

 บริษัท/โรงงานต้องมีความพร้อมในการเข้าร่วมตลอดทั้งโครงการ  
 สามารถเปิดเผยข้อมูลการดําเนินโครงการแก่สาธารณชน 
 อยู่ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล 

(2) ผู้เข้ารับการฝึกอบรมภาคปฎิบัติ จํานวนอย่างน้อย 60 คน แบ่งเป็น 

 บุคคลทั่วไปท่ีผ่านการฝึกอบรม หลักสูตร “การสร้างที่ปรึกษาลีนเพื่อสิ่งแวดล้อม”  
จํานวนอย่างน้อย 20 คน  

 นักศึกษาที่ผ่านการฝึกอบรม จํานวนอย่างน้อย 40 คน จากหลักสูตร 
 หลักสูตร “เตรียมความ สร้างคนรุ่นใหม่ พัฒนาองค์กรด้วยลีนเพื่อ
สิ่งแวดล้อม”  

 หลักสูตร “การสร้างที่ปรึกษาลีนเพื่อสิ่งแวดล้อม”  

4. การพัฒนาระบบขึน้ทะเบียนทีป่รึกษาและบคุลากร 
 ระดับที่ปรึกษา ได้แก่ บุคลากรที่ผ่านการอบรมหลักสูตร “เทคนิคการบริหารจัดการด้วย 

Lean Management for Environment และ Innovative Technology”และสอบ
ผ่านหลักสูตร“การสร้างที่ปรึกษาลีนเพื่อสิ่งแวดล้อม” ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 

 ระดับบุคลกรทั่วไป ได้แก่  
 บุคลากรที่ผ่านการอบรมหลักสูตร “เทคนิคการบริหารจัดการด้วย Lean 
Management for Environment และ Innovative Technology” และ/หรือ
หลักสูตรอื่นๆ ที่อยู่ภายใต้โครงการ ดาว เคมิคอล เพื่ออุตสาหกรรมยั่งยืน ระยะ
ที่ 1 และ ระยะที่ 2  

 บุคคลกรที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ ในการทํางานที่ประยุกต์ใช้ความรู้ด้านลีน
เพื่อสิ่งแวดล้อม พลังงาน และอาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่ผ่านการ
อบรมหลักสูตร “เทคนิคการบริหารจัดการด้วย Lean Management for 
Environment และ Innovative Technology” 



4. ประโยชนท่ี์คาดว่าจะได้รับ 

1. มีบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญในการประยุกต์ใช้งานด้วยการให้คําปรึกษา
แนะนําด้าน Lean Management for Environment แก่ภาคอุตสาหกรรม หรือภาคธุรกิจและ
บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพและดําเนินงานได้อย่างเป็นรูปธรรม 

2. เกิดการพัฒนาระบบการขึ้นทะเบียนเป็นที่ปรึกษาด้านการบริหารจัดการด้านลีนเพื่อสิ่งแวดล้อมที่มี
ประสิทธิภาพและยั่งยืน  

3. บุคลากรจากภาคอุตสาหกรรม และภาคส่วนอื่นๆ มีความรู้ ความเข้าใจเรื่องการจัดการสิ่งแวดล้อมที่
ย่ังยืนด้วยหลักการ Lean Management for Environment  ตลอดจนสามารถนําไปประยุกต์ใช้เพื่อ
การจัดการและพัฒนาองค์กรต่อไป ได้แก่ การลดต้นทุนการผลิต การลดมลพิษ/ความสูญเปล่าที่
เกิดขึ้นอย่างครบวงจร รวมทั้งการเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการผลิต ตลอดจนการควบคุม
คุณภาพของผลิตภัณฑ์และรักษาระดับความพึงพอใจของลูกค้าในระยะยาวได้ด้วยตนเอง 

4. สร้างและพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้สามารถนําหลักการ Lean Management 
for Environment ไปประยุกต์ใช้ได้จริงในโรงงานอุตสาหกรรมและสถานประกอบการอื่นๆ ที่ รวมทั้ง
สามารถเผยแพร่และใช้เทคนิคการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่บุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมแต่ละรายสาขา
อุตสาหกรรม/บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ย่ังยืนได้ต่อไป 

5. สถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการให้คําปรึกษาเชิงลึกด้าน Lean Management for Environment 
ภายใต้โครงการฯ ระยะที่ 3 มีผลการดําเนินงานปรับปรุงที่ดีขึ้นทั้งในด้านลีน ด้านสิ่งแวดล้อม พลังงาน 
และอาชีวอนามัย และเป็นตัวอย่างที่ดี (Showcase) แก่สถานประกอบการที่มีการประกอบกิจการ
ประเภทเดียวกันได้ต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5. แผนการดําเนินการ 

 

 

 

ส่งใบสมัครได้ที่โทรสาร 02-504-4826-8 หรือ Email: dowtei.lean@gmail.com   

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  โทรศัพท์ 02-503-3333 ต่อ 527, 515, 207  หรือ www.facebook.com/pages/Dowtei  

**ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ จะมีที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาเข้าไปให้คําแนะนําวิธีการที่ถูกต้องแก่หน่วยงานของท่าน** 


