
โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต  
(SME Strong / Regular Level) ปี 2560 

ระยะเวลา มีนาคม – กันยายน 2560 

เพื่อ Scale up SME ที่ท าอยู่แล้วให้เติบโตเต็มตามศักยภาพ 

รับด าเนินการ 3,000 ราย 

เป้าหมาย 10,000 ราย 

รับด าเนินการ 2,000 ราย 

รับด าเนินการ 2,000 ราย 

รับด าเนินการ 2,000 ราย 

รับด าเนินการ 1,000 ราย 



โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SME Strong / Regular Level) ปี 2560 

1. เพื่อก าหนดกลุ่ม SMEs เป้าหมายโดยการวินิจฉัยธุรกิจ / Coaching น ามาเพิ่มขีดความสามารถใน
การแข่งขัน 

2. เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการประกอบการให้เข้มแข็งยั่งยืน อันจะน าสูการสร้างรายได้ให้กับ
ผู้ประกอบการเพิ่มขึ้น 

 วัตถุประสงค์โครงการ 

 เป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการ 

ผู้ประกอบการ SMEs ในภาคการผลติ   



โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SME Strong / Regular Level) ปี 2560 

Workshop สัมภาษณ์ประเมินศักยภาพและ 
ปัญหาและให้ค าแนะน าเบื้องต้น 

ให้ค าปรึกษาเชิงลึกในสถานประกอบการ 
ใน 3 หัวข้อส าคัญ 

(900 ราย) จ านวน 3 Man-day 

สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า หรือ
ลดต้นทุนการประกอบธุรกิจ หรือ
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 

3 

ลดต้นทุน 
   - xx ราย- 
เพื่อลดต้นทุน / เพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิต 
 

Industry 4.0 
- xx ราย - 

ปรับเปลี่ยนเทคโนโลยี
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิต 

สร้างมูลค่าเพิ่มสินค้า 
   - xx ราย- 

ป รั บ เ ป ลี่ ย น รุ ป แ บ บ
ผลิตภัณฑ์ / บรรจุภัณฑ์ ให้
มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้น 

เป้าหมาย 

แนวทางการด าเนินงาน 

1 2 3 

 ผู้ประกอบการกรอกใบสมัคร 
ผ่านระบบ Online (3,000 ราย) 



4 

กิจกรรม  Workshop / Coaching 

 
พบท่ีปรึกษา 

แบบ Face to Face 
 
 

 Self Assessment 
 ทีป่รกึษารบัฟังขอ้มลูของแต่ละบรษิทั 
 ประเมนิศกัยภาพ 
 รบัค าปรกึษาจากทีป่รกึษาเบือ้งตน้ 
 จดักลุม่ผูป้ระกอบการ ส าหรบัใหค้ าปรกึษาเชงิลกึ 

 

 
ให้ค าปรึกษาเชิงลึกใน
สถานประกอบการ 

 

ครัง้ที ่1 : เมษายน 
ครัง้ที ่2 : พฤษภาคม 
ครัง้ที ่3 : พฤษภาคม 
ครัง้ที ่4 : มถุิยายน 
ครัง้ที ่5 : มถุินายน 

ลงทนัทหีลงัจาก workshop / Coaching เรยีบรอ้ย  

 ลดต้นทนุ 

 Industry 4.0 

 เพิ่มมูลค่าให้สินค้า 

3 Man-day 



อาจารย์ที่ปรึกษาประจ าโครงการ 

 
การลดตน้ทุนใน
สถานประกอบการ 

 

 
เพิม่มลูคา่ใหส้นิคา้ 

 
 อ.พีรวงศ์ จาตรุงคกลุ อ.นลนิี  ทองแท้ อ.ศศิมา สขุสวา่ง 

ดร.ค านาย  อภิปรัชญา
สกลุ 

ทีมที่ปรึกษาจาก 
SHARE 

ทีม อ.มงคล พนัธุมโกมล / อ.
รังสรรค์ คชรัตน์ 

ทีมที่ปรึกษาจากสภาอตุสาหกรรมฯ ทีมที่ปรึกษาจาก
มหาวิทยาลยัมหิดล 

ทีม มทร.อีสาน 

ม.แมฟ่า้หลวง 

 
Industry 4.0 

 
 



โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SME Strong / Regular Level) ปี 2560 

ผ่านสถาบัน SMI   
     คุณวนิตา / คุณภาคภูมิ 
    โทรศัพท์ 02-345-1188 / 02-345-1121 
ดูรายละเอียดได้ที่  

www.smi.or.th 
www.facebook.com/smipage 

การรับสมัคร 

http://www.smi.or.th/
http://www.facebook.com/smipage


โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SME Strong / Regular Level) ปี 2560 

หลักเกณฑ์ 5 ข้อในการพิจารณา (พื้นที่ 
กรุงเทพมหานคร) 

1. เป็นธุรกิจภายใต้อุตสาหกรรมเป้าหมาย S – 
Curve  

2. เป็นธุรกิจที่มี “ฐานนวัตกรรม” หรือ 
“อุตสาหกรรมสร้างสรรค์” 

3. เป็นกลุ่มธุรกิจที่อยู่ในกลุ่มคลัสเตอร์อุตสาหกรรม 
4. เป็น SMEs ที่ต้องการใช้เงินในการปรับปรุงธุรกิจ 

เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ 
5. เป็น SMEs ที่เคยผ่านการอบรม/ กิจกรรมของ

ภาครัฐ หรืออยู่ระหว่างการเข้าร่วม  

ส าหรับพื้นที่ต่างจังหวัด สามารถติดต่อได้ที่ 
ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนั้นๆ  


