
 
 

 
 

แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของกลุ่มจังหวัดจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 (ระดับกิจกรรมย่อย)  

ล าดับความส าคัญ......... 

ชื่อโครงการ : การจัดตั้งศูนย์สร้างและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม (New Entrepreneurs 
Creation) ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2     งบประมาณ 11,985,633 บาท 
กิจกรรมหลักที่ 1 SMEs Academy Learning วงเงิน 2,859,060 บาท 
กิจกรรมหลักที่ 2 Indico Digital Learning วงเงิน 2,699,060 บาท 
กิจกรรมหลักที่ 3 การปรับปรุงพื้นท่ีศูนย์สร้างและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม (New 
Entrepreneurs Creation) ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 งบประมาณ 6,427,513 บาท 
ยุทธศาสตร์ชาติที่ 2 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
ประเด็นการพัฒนากลุ่มจังหวัดฯ : ประเด็นการพัฒนาที่  3 การพัฒนาขีดความสามารถด้านการค้า การลงทุนและโลจิสติกส์
ให้กับภาคธุรกิจในพ้ืนที่ 
แผนงาน : แผนงานเพิ่มศักยภาพการผู้ประกอบการผลิต เชื่อมโยงการค้าภายใน และการค้ากับประเทศเพ่ือนบ้าน 
หน่วยด าเนินการ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร คณะศิลปศาสตร์           
และวิทยาการจัดการ จังหวัดสกลนคร 
ที่ปรึกษาโครงการ  ผศ.ปัททมา สุริยกุล ณ อยุธยา  

ต าแหน่ง คณบดคีณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ 098-974-9541 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  ดร.ภูริชชญา แตปรเมศามัย  

ต าแหน่ง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ 089-712-4041 
1. หลักการและเหตุผล 

(1.1)  ที่มา 
  ตามที่  พลเอก ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ให้ความส าคัญในการขับเคลื่อน SMEs            
ให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน เพ่ือเป็นแรงผลักดันเศรษฐกิจให้เกิดความเข้มแข็งนั้น นายกรัฐมนตรี  กล่าวปาฐกถา
พิ เศษ   “การขับ เคลื่อน  Thailand 4.0 ด้านการเกษตร อาหาร และเทคโนโลยีชี วภาพ ”   ปัจจุบัน โลกมี                
การเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ทุกคนต้องก้าวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นไม่ว่าสถานการณ์ภายนอก        
เรื่องสภาพภูมิอากาศโลก  โรคระบาด ภัยพิบัติ เป็นต้น ล้วนมีผลต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ จึงท าให้      
ประเทศไทยไม่สามารถพัฒนาได้อย่างเต็มที่  ซึ่งทุกคนต้องเรียนรู้เท่าทันสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 
รัฐบาลมีเป้าหมายในการพัฒนาประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน และต้องการให้คนไทยมีความกินดีอยู่ดี      
มีสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดีและสามารถพ่ึงตนเองได้  ดังนั้น รัฐบาลจึงให้ความส าคัญต่อการปฏิรูปโครงสร้างทางเศรษฐกิจ
ใหม ่ (New Economic Model) ในทุกมิติ ทั้งภาคธุรกิจ เกษตร การศึกษา ไปสู่โมเดลใหม่ Thailand 4.0 เพ่ือมุ่งเน้น
การแก้ปัญหาให้ประเทศไทยหลุดพ้นจากกับดักรายได้ปานกลาง ซึ่งการปฏิรูปเศรษฐกิจใหม่จากระบบเศรษฐกิจที่เน้น 
 
 
การผลิตโดยใช้แรงงาน เครื่องจักรและทรัพยากรมาผลิตบนฐานความรู้และเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ 
นวัตกรรม  เพ่ือพัฒนาต่อยอดเศรษฐกิจไทยไปสู่ เศรษฐกิจที่เน้นคุณค่า และ เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม   



 
 

 
 

โดยการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการผลิต เน้นการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินค้าและบริก าร          
โดยมุ่งเน้นการพัฒนา 5 กลุม่เทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป้าหมายประกอบด้วย  

1) กลุ่มอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ  
          2) กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์  
          3) กลุ่มเครื่องมืออุปกรณ์อัจฉริยะ หุ่นยนต์และระบบเครื่องกลที่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคุม  
          4) กลุ่มดิจิทัล เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมต่อการท างานของอุปกรณ์ต่างๆ ปัญญาประดิษฐ์ และเทคโนโลยี
สมองกลฝังตัว  
          5) กลุ่มเศรษฐกิจสร้างสรรค์ วัฒนธรรมและบริการที่มีมูลค่าสูง   
          ซึ่งทั้ง 5 กลุ่มนี้ จะต้องพัฒนาด้วยตนเองเป็นหลักและสอดรับกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  อีกทั้งยังต้อง
มีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่จะก าหนดมาตรการต่างๆ ให้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 
โดยเฉพาะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ 12 ซึ่งเป็นแผนที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 6 ด้าน คือ  
          1) ด้านความมั่นคงเพ่ือพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน  
          2) ด้านเศรษฐกิจที่สร้างความเข้มแข็งและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน  
          3) ด้านสังคมที่จะสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม  
          4) ด้านทรัพยากรมนุษย์ที่จะเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ  
          5) ด้านสิ่งแวดล้อม และ  
          6) ด้านการบริหารราชการแผ่นดินที่จะบริหารจัดการในภาครัฐ  
          นายกรัฐมนตรี กล่าวต่อไปว่า รัฐบาลได้ก าหนดทิศทางการพัฒนาในการขับเคลื่อนไทยแลนด์ 4.0 ภายใต้หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงพร้อมก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เพื่อเชื่อมประเทศไทยสู่ประชาคมโลก  ส าหรับกลุ่ม
เกษตร อาหารและเทคโนโลยีชีวภาพ ซึ่งรัฐบาลให้ความส าคัญเป็นพิเศษ เนื่องจากการพัฒนาเทคโนโลยีด้านเกษตร 
อาหารและเทคโนโลยีชีวภาพ สามารถอาศัยทุนความได้เปรียบของประเทศไทยในความหลากหลายเชิงชีวภาพมาต่อ
ยอดเพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ สร้างความกินดี  อยู่ดีให้กับประชาชนชาวไทยในทุกภูมิภาค     
และเป็นการลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม โดยให้กระทรวงที่เกี่ยวข้อง เร่งด าเนินการพิจารณาทบทวนกฎหมายและ
ระเบียบต่างๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการขยายตัวทางเทคโนโลยีและธุรกิจที่มีการต่อยอด รวมทั้งทบทวนกฎหมายและ
ระเบียบที่ล้าสมัยและท าให้การด าเนินงานมีความล่าช้า ซึ่งไม่ได้หมายความว่า รัฐบาลจะลดมาตรฐานความปลอดภัย
ของประชาชน  แต่เป็นการปรับปรุงการท างานให้ทันสมัย รวดเร็วมากขึ้น  อีกทั้ง ขอให้กระทรวงแรงงานสนับสนุน
สวัสดิการตามความต้องการของนายจ้างและตลาดแรงงาน เพ่ือยกระดับการพัฒนาฝีมือแรงงานทุกประเภทให้มี    
ความทันสมัย  สามารถใช้ภาษาสื่อสารกับนายจ้างได้  โดยเฉพาะการสอนภาษาต่างๆ เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน 
และภาษาญี่ปุ่น ซึ่งเป็นภาษาที่จ าเป็นต้องใช้ในการท างาน เพ่ือยกระดับเป็นหัวหน้างาน พร้อมกับแนะน าส่งเสริมให้
ความรู้โดยการท าป้ายสอนภาษาต่างๆในสถานประกอบการอีกด้วย 

           มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มุ่งมั่นศาสตร์แห่งแผ่นดินสร้างความกินดีอยู่ดีให้แก่ชาติ โดยการผลิตบุคลากร
และผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยได้ถูกน าไปใช้ในการพัฒนาประเทศด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร    
ด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งล่าสุดผลการจัดอันดับของ QS World University Rankings by Subject 2017 ประกาศ       



 
 

 
 

ให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นมหาวิทยาลัยอันดับที่  29 ของโลก อันดับที่  4 ของเอเชีย และอันดับ 1            
ของเมืองไทย ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และวนศาสตร์ นับเป็นมหาวิทยาลัยเดียวในประเทศไทยที่มีสาขาติดอันดับ 
TOP 50 ของโลกและได้ด าเนินการตามนโยบาย Thailand 4.0 ในส่วนของสถาบันการศึกษานั้น จะต้องมีบทบาทใน
การปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศ  เพ่ือขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม และโครงสร้างการวิจัยและ    
การพัฒนาไปพร้อมๆ กัน  ซึ่งถือเป็นองค์กรที่มีส่วนในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ตามนโยบายรัฐบาล   และต้องน าพา
ประเทศไทยให้ก้าวหน้าทันเทคโนโลยีต่างๆ ให้มีความทันสมัย นอกจากนี้ควรปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนแบบเดิม
เป็นการเรียนแบบ Active Learning โดยการสร้างแรงบันดาลใจให้นักศึกษาเกิดความอยากรู้ อยากท า และเรียนรู้สิ่ง
ใหม่ๆ  โดยมหาวิทยาลัยต้องสนับสนุนการใช้ประโยชน์จากความรู้และข้อมูลที่มหาวิทยาลัยมีอยู่ร่วมกับหน่วยงานอ่ืนๆ 
ของรัฐตั้งแต่ระดับกระทรวงลงมา ภาคเอกชน และประชาชน  เพ่ือช่วยให้ SMEs สามารถสร้างหรือใช้นวัตกรรม     
ในการสร้างมูลค่าสินค้าและบริการ อีกทั้ง ช่วยเกษตรกรให้ผันตัวเองจากการเป็นผู้ผลิตวัตถุดิบทางการเกษตรมา    
เป็นผู้ประกอบการทางการเกษตรสมัยใหม่ หรือที่เรียกว่า Smart Farmer มีการบริหารจัดการที่ดีมีต้นทุนการผลิต   
ที่ต่ า 

ดังนั้น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร จึงเล็งเห็นความส าคัญในการ
จัดตั้งศูนย์สร้างและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม (New Entrepreneurs Creation)         
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒เนื่องจากมีความจ าเป็นด าเนินงาน ให้สอดคล้องในทิศทางเดียวกันกับนโยบาย
ของประเทศ และมีการสร้างกลไก หรือโครงสร้างพ้ืนฐานที่จ าเป็นต่อการสนับสนุนให้ SMEs สามารถเริ่มต้นธุรกิจและ
เติบโตได้ตามวงจรธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพโดยมุ่งเน้นการสนับสนุนให้หน่วยงานของภาครัฐสร้างความยั่งยืนให้กับ
ภาคเกษตรไทย เน้นการผลิตทางการเกษตรรูปแบบใหม่เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าเกษตร โดยต้องเปลี่ยน       
จากการเกษตรแบบดั้งเดิม (Traditional Farming) ไปสู่การเกษตรสมัยใหม่ ที่เน้นการบริหารจัดการ และเทคโนโลยี 
(Smart Farming) และเป็นเกษตรกรแบบเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneur) การเข้าถึงข้อมูลด้านการตลาด 
(Market Intelligence) และการเข้าถึงมาตรการส่งเสริมต่างๆ ของภาครัฐ เป็นต้น ซึ่งล้วนเป็นปัจจัยส าคัญของการ
ผลักดันให้ SMEs และวิสาหกิจชุมชนเติบโตและเข้มแข็งอีกด้วย 

ซึ่ งภ ารกิ จหลัก  ของศูนย์ ส ร้ างและพัฒ นาผู้ ป ระกอบการใหม่ เชิ งสร้ างสรรค์ และนวัตกรรม                 
(New Entrepreneurs Creation) ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ คือส่งเสริมผู้ประกอบการทั้งภาคการผลิต 
ภาคการค้า ภาคบริการ และภาคการเกษตร และการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ Start up เพ่ือช่วยเหลือผู้ประกอบ 
SMEs อบรมเพาะเกษตรกร Smart Farmer วิสาหกิจชุมชน/ เครือข่ายวิสาหกิจ ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมและบุคคลทั่วไป ที่ต้องการยกระดับเป็น SMEs ภาคการเกษตรทั้งที่มีอยู่ในปัจจุบันให้เข้มแข็งมากขึ้น 
โดยการด าเนินการเชื่อมโยงหน่วยงานส่งเสริมผู้ประกอบการในการให้องค์ความรู้ ให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับการท างานวิจัย
นวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ โดยใช้กลยุทธ์การตลาด น าการผลิต การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตตามความเหมาะสม 
อันจะน าไปสู่การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันเพ่ือก้าวเข้าสู่สั งคมผู้ประกอบการต่อไปและบ่มเพาะ            
นิสิต นักศึกษา ประชาชนที่สนใจจะประกอบธุรกิจ หรือต้องการเริ่มประกอบธุรกิจใหม่สร้างต้นแบบธุรกิจที่มีศักยภาพ
ให้เป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจในระดับจังหวัดเพ่ือเชื่อมโยงผู้ประกอบการที่เข้ารับการบ่มเพาะ ในการช่วยเหลือและ
ด าเนินกิจกรรมทางธุรกิจร่วมกัน ตลอดจนเชื่อมโยงกับวิสาหกิจขนาดใหญ่และน าร่องเพ่ิมศาสตร์แห่งแผ่นดิน     



 
 

 
 

เพ่ือให้นิสิตและนักศึกษาน าศาสตร์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 มาขับเคลื่อนสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ 
ต่อไป 
 (1.2)  สรุปสาระส าคัญ 

 การจัดตั้งศูนย์สร้างและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม (New Entrepreneurs 
Creation) ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน2เนื่องจากมีความจ าเป็นด าเนินงาน ให้สอดคล้องในทิศทางเดียวกัน
กับนโยบายของประเทศ และมีการสร้างกลไก หรือโครงสร้างพ้ืนฐานที่จ าเป็นต่อการสนับสนุนให้ SMEs สามารถ
เริ่มต้นธุรกิจและเติบโตได้ตามวงจรธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพโดยมุ่งเน้นการสนับสนุนให้หน่วยงานของภาครัฐสร้า ง
ความยั่งยืนให้กับภาคเกษตรไทย เน้นการผลิตทางการเกษตรรูปแบบใหม่เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าเกษตร      
โดยต้องเปลี่ยนจากการเกษตรแบบดั้งเดิม (Traditional Farming) ไปสู่การเกษตรสมัยใหม่ ที่เน้นการบริหารจัดการ 
และเทคโนโลยี (Smart Farming) และเป็นเกษตรกรแบบเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneur) การเข้าถึงข้อมูล    
ด้านการตลาด (Market Intelligence) และการเข้าถึงมาตรการส่งเสริมต่างๆ ของภาครัฐ เป็นต้น ซึ่งล้วนเป็นปัจจัย
ส าคัญของการผลักดันให้ SMEs และวิสาหกิจชุมชนเติบโตและเข้มแข็งอีกด้วย 

(1.3) ความเร่งด่วน  
ภายใต้บริบทการแข่งขันทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ผู้ประกอบการใหม่ SMEs เกษตรกร วิสาหกิจ

ชุมชน/ เครือข่ายวิสาหกิจ ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและบุคคลทั่วไป ที่ต้องการยกระดับ    
เป็น SMEs ต้องมีความรู้ มีทักษะในการประกอบธุรกิจ สามารถสรรสร้างสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน   
มีมูลค่าสูง แข่งขันได้ทั้งตลาดในประเทศและตลาดโลก เพ่ือให้ SME ไทยก้าวขึ้นเป็นพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่ส าคัญ
ของประเทศได้อย่างแท้จริง 
2. วัตถุประสงค์ 
 (2.1)  วัตถุประสงค์ของโครงการ: 

1) เพ่ื อการจัดตั้ งศูนย์ สร้ างและพัฒ นาผู้ ป ระกอบการใหม่ เชิ งสร้ างสรรค์และนวัตกรรม              
(New Entrepreneurs Creation) ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 

2) เพ่ือให้ เกษตรกร Smart Farmer วิสาหกิจชุมชน/เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการใหม่     
และบุคคลทั่วไป ที่ต้องการยกระดับเป็น SMEs ภาคการเกษตร ผู้ประกอบการใหม่สามารถเริ่มต้น
ธุรกิจด้วยความคิดสร้างสรรค์ มุ่งสร้างนวัตกรรมสู่ SME 4.0 

3) เพ่ือส่งเสริมให้ผู้ประกอบการใช้องค์ความรู้ในการท าธุรกิจ มีระบบการบริหารจัดการและใช้
เทคโนโลยีมาช่วยในการท าธุรกิจให้เกิด High Value 

4) เพ่ือ ให้องค์ความรู้ ให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับการท างานการจัดท าแผนธุรกิจ วิจัยนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีมาใช้ โดยใช้กลยุทธ์การตลาด น าการผลิต การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตตามความ
เหมาะสม อันจะน าไปสู่การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันต่อไป 

5) เพ่ือพัฒนาวิสาหกิจฐานรากให้เข้มแข็ง เพ่ือความยั่งยืนของรากฐานเศรษฐกิจ 
 

(2.2)  ลักษณะโครงการ 
   การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ     การพัฒนาด้านสังคม   ด้านการบริหารจัดการ 
   การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ด้านการรักษาความมั่นคงและความสงบ  



 
 

 
 

 (2.3)  สถานภาพของโครงการ 
   โครงการเดิม    โครงการใหม่ 
 (2.4)  ประเภทของโครงการ 
    พัฒนา    ด าเนินการปกต ิ
 (2.5)  ระยะเวลาด าเนินโครงการ 1  ปี  เริ่มต้นปีงบประมาณ 2563 ( ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563)   
 (2.6)  สถานที่ด าเนินโครงการ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร 
(3)  กลุ่มเป้าหมายและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 (3.1)  กลุ่มเป้าหมาย 
  1) เกษตรกร Smart Farmer วิสาหกิจชุมชน/เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป  
  2) ผู้ประกอบการที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ ธุรกิจการเกษตร การท่องเที่ยว การท่องเที่ยวเชิงเกษตรหรือ
เกษตรแปรรูป  
  3) ผู้ประกอบการที่ยังไม่ได้จดทะเบียนธุรกิจใดๆ  
  4) ผู้ที่ด าเนินธุรกิจเป็นนิติบุคคลแล้วจดทะเบียนไม่เกิน 3 ปี  
                     - มีสัญชาติไทยหรือมีผู้ถือหุ้นเป็นสัญชาติไทยร้อยละ 51 ขึ้นไป  
                     - ไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือระหว่างถูกด าเนินคดี  
                     - กิจการไม่เป็นกิจการในเครือของบริษัทแม่  
                     - เป็นธุรกิจที่ไม่ขัดต่อศีลธรรม 

(3.2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      
ในจังหวัดสกลนคร 
(4)  เป้าหมาย  ผลลัพธ์  และผลกระทบโครงการ 
 (4.1)  ผลผลิต 

1) การจัดตั้ งศูนย์สร้างและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม (New 
Entrepreneurs Creation) ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 

2) จ านวน เกษตรกร Smart Farmer วิสาหกิจชุมชน/เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน และบุคคลทั่วไป ที่
ต้องการยกระดับเป็น SMEs ภาคธุรกิจ ภาคการเกษตร การท่องเที่ยว การท่องเที่ยว เชิงเกษตร
หรือเกษตรแปรรูป ที่เข้ารับการถ่ายทอด จ านวน 120 ราย ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนบน 2 

3) หลักสูตรเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการบริหารจัดการ ด้านการตลาด การเงิน บัญชี การผลิต การ
บริหารจัดการ และการเตรียมความพร้อมการขอกู้เงิน ภาษี     

4) หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนธุรกิจ 
 
 
 
 (4.2)  ผลที่คากว่าจะได้รับ: 
  1) ส ร้ า งศู น ย์ ก า ร พั ฒ น า ผู้ ป ร ะ ก อ บ ก า ร เชิ ง ส ร้ า งส ร ร ค์ แ ล ะ น วั ต ก ร ร ม  ( Startup)                       
ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 เพ่ือให้ค าปรึกษา สร้างองค์ความรู้ส่งเสริมผู้ประกอบการทั้งภาคการผลิต 
ภาคการค้า ภาคบริการ และภาคการเกษตร และการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ Start up เพ่ือช่วยเหลือผู้ประกอบ 



 
 

 
 

SMEs อบรมเพาะ เกษตรกร Smart Farmer วิสาหกิจชุมชน/ เครือข่ายวิสาหกิจ ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมและบุคคลทั่วไป ที่ต้องการยกระดับเป็น SMEs ภาคการเกษตรทั้งที่มีอยู่ในปัจจุบันให้เข้มแข็งมากขึ้น 
โดยการด าเนินการเชื่อมโยงหน่วยงานส่งเสริมผู้ประกอบการในการให้องค์ความรู้ ให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับการท างานวิจัย
นวัตกรรมและเทคโนโลยี 
  2) เกษตรกร Smart Farmer วิสาหกิจชุมชน/ เครือข่ายวิสาหกิจ ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมและบุคคลทั่วไป ได้ศูนย์ ที่รวมกันเพ่ือการถ่ายทอดวิทยาการ นวัตกรรม และเทคโนโลยี ที่เหมาะสม
ให้กับกลุ่ม และเหมาะสมกับพ้ืนที่ 

3) ได้สร้างเครือข่ายกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจ และสามารถสร้างสรรค์ สินค้าและบริการที่มีคุณภาพ 
ได้มาตรฐาน มีมูลค่าสูง แข่งขันได้ทั้งตลาดในประเทศและตลาดโลก 

4) จ านวนผู้ประกอบการธุรกิจที่ประสบความส าเร็จ  
  (4.3) ผลกระทบ  
    เชิงบวก  
     (1) มีการถ่ายทอดวิทยาการ นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เหมาะสม 
     (2) สร้างรายได้หมุนเวียนให้กับชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากของชุมชน 
     (3) การรวมตัวกันของผู้ประกอบการและการสร้างเครือข่าย 
  เชิงลบ  : ไม่มี 
(5)  แนวทางด าเนินงาน 
 5.1) SMEs Academy Learning 
 การสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ด้วยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนแบบจ าลองทางธุรกิจ      
เพ่ือสามารถตัดสินใจทางธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
กิจกรรมที่ 1 การคัดเลือก เตรียมความพร้อม การสร้างแนวคิดทางธุรกิจ (Business Idea) 
กิจกรรมที่ 2 การประเมินและวางแผนด้านการตลาด/ตลาดออนไลค์ (Digital Marketing) การออกแบบ ตลาดออนไลค์ 
กิจกรรมที่ 3 การวางแผนการผลิต/การออกแบบและการพัฒนาร้านค้าออนไลค์ 
กิจกรรมที่ 4 การประมาณเงินลงทุนธุรกิจ และวางแผนบริหารทางการเงิน ภาษีธุรกิจ 
กิจกรรมที่ 5 การวางแผนการจัดท าแบบจ าลองธุรกิจ  และเทคนิคการน าเสนอแบบจ าลองธุรกิจ/การประยุกต์ใช้ 
ความรู้สารสนเทศเพ่ือการด าเนินธุรกิจและนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์ 
กิจกรรมที่ 6 กฎหมายและจริยธรรมของความเป็นผู้ประกอบการในยุคดิจิทัล 
กิจกรรมที่ 7 การศึกษาเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ประสบการณ์เพ่ือน ามาต่อยอดทางธุรกิจ 
กิจกรรมที่ 8  การออกแบบตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์ใหม่ขั้นต้น/การสร้างแบรนด์ 
กิจกรรมที่ 9  การศึกษาเพ่ือวิเคราะห์พัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Start up) ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 
 5.2) Indico Digital Learning 
เพ่ือให้ก้าวทันกับระบบเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลง จึงเล็งเห็นความส าคัญและความจะเป็นในการน าระบบดิจิทัล        
มาเสริมสร้าง ส่งเสริมละพัฒนานักออกแบบผลิตภัณฑ์ ซึ่งตอบโจทย์ผู้ประกอบการหรือผู้ที่ต้องการเรียนรู้ท าความ



 
 

 
 

เข้าใจกระบวนการออกแบบ โดยค านึงถึงแฟชั่นที่ต้องการความแปลกใหม่ การท าสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ การออกแบบ
บรรจุภัณฑ์ ในเทรนรนปัจจุบันและอนาคต เพ่ือตอบสนองธุรกิจ ให้มีความทันสมัยด้วยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
กิจกรรมที่ 1 การออกแบบค้นหาแรงบันดาลใจและการค้นหาเอกลักษณ์ของการสร้างสรรค์ 
กิจกรรมที่ 2 การออกแบบสร้างสรรค์และการสร้างภาพประกอบ Fashion illustration 
กิจกรรมที่ 3 การท าแบบจ าลอง Pattern Making และ Pattern Cutting 
กิจกรรมที่ 4 พ้ืนฐานการสร้างสรรค์และเรียนรู้เทคนิคผ้า และการเลือกใช้ผ้าให้เหมาะสมกับการออกแบบเสื้อผ้า 
กิจกรรมที่ 5 พ้ืนฐานการสร้างแบรนด์ของตเอง และน าเสนอผลงานและเคล็ดลับความส าเร็จ 
กิจกรรมที่ 6 กฎหมายและจริยธรรมของความเป็นผู้ประกอบการในยุคดิจิทัล 
กิจกรรมที่ 7 การศึกษาเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ประสบการณ์เพ่ือน ามาต่อยอดทางธุรกิจ 
กิจกรรมที่ 8 การแสดงผลงานนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์ 
กิจกรรมที่ 9 การจัดท า E-learning เพ่ือการเรียนรู้ 
 5.3) การปรับปรุงพ้ืนที่ศูนย์สร้างและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม                  
(New Entrepreneurs Creation) ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 

(6)  วิธีด าเนินงาน    ด าเนินการเอง   จ้างเหมา  

(7)  วงเงินของโครงการ 
 

 

 

 

 
 
 

(8) วงเงินของโครงการจ าแนกตามงบรายจ่าย 

 
(9)  ความพร้อมของโครงการ 
 (9.1)  พื้นที่ด าเนินการ 

ปีงบประมาณ เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ รวม  (บาท) 

2561 
2562 
2563 
2564 
2565 

- 
- 

11,985,633 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 

11,985,633 
- 
- 

รวมทั้งสิ้น 11,985,633 - 11,985,633 

รายการ งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ 

รวมทั้งสิ้น 11,985,633 - 
งบด าเนินงาน 

- งบครุภัณฑ์ 
5,558,120 
6,427,513 

 



 
 

 
 

   ด าเนินการได้ทันที  หมายถึง  ได้ศึกษาความเหมาะสมและก าหนดพ้ืนที่ด าเนินการ 
                     หรือได้รับอนุญาตตามกฎหมายแล้ว  และสามารถด าเนินการได้ทันที 

 อยู่ระหว่างเตรียมการ  หมายถึง  ได้ศึกษาความเหมาะสมและก าหนดพ้ืนที่ด าเนินการแล้ว อยู่ใ 
    ระหว่างจัดเตรียมพื้นท่ี  หรือแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตาม กฎหมาย 

          อยู่ระหว่างศึกษาความเหมาะสม  และคัดเลือกพ้ืนที่ด าเนินการ  
 (9.2)  แบบรูปรายการ/แผนการปฏิบัติงาน 
    มี และสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้) 
    มี แต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้) 
   ไม่มี 
  (9.3)  ความพร้อมของบุคลากร  เครื่องมือ  และเทคนิคการด าเนินการ 

  O บุคลากรมีประสบการณ์  ทั้งหมด      บางส่วน      ไม่มีประสบการณ์ 
  O เครื่องมือด าเนินการ   มีความพร้อมด าเนินการได้ทันที 
         มีบางส่วนและต้องจัดหาเพ่ิมเติม 
         ไม่มี  ต้องจัดหาเพิ่มเติม 
  O เทคนิคการบริหารจัดการ  มีประสบการณ์สูง 
        มีประสบการณ์ปานกลาง 
         ไม่มีประสบการณ 
 (9.4)  ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

    ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว 
    อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
    คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติไม่พิจารณา 
   ไม่มี 
 (9.5)  รายงานการศึกษาความเหมาะสม ( FS ) 

   ไม่ต้องท ารายงานการศึกษา 
    ต้องท ารายงานการศึกษา 
 (9.6)  ผลตอบแทน 
   ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ/สังคม IRR 
    ไม่มีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ/สังคม IRR 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

(10)  วิธีบริหารจัดการหรือดูแลบ ารุงรักษา  เม่ือโครงการแล้วเสร็จเพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ 
 (10.1) ส่งเสริมให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง  เพ่ือการด าเนินงาน 
ที่ยั่งยืนและเป็นรูปธรรม 
 (10.2) จัดให้มีการติดตามประเมินผลการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อปรับปรุงการจัดท าแผนงานรองรับและ
การแก้ไขปัญหา 
(11)  ปัญหา  อุปสรรคและข้อจ ากัด - 

(12) แนวทางแก้ไข : (ระบุแนวทางแก้ไข  เช่น แก้ไขกฎหมาย ปรับโครงสร้างหน่วยงาน  ปรับกลยุทธ์ ฯลฯ) 
        - 

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

 


