
โครงการ SME Spring Up รุ่นที่ 3 

1 

โดย 
นางสาวไปยดา  หาญชัยสุขสกุล 

ผู้อ านวยการสถาบันวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมอุตสาหกรรมการผลิต (SMI) 

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ 



วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย 
วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อให้ผู้ประกอบการได้รับความรู้ความเข้าใจและแนวทางในการน า

มาตรฐาน ผลิตภาพและนวัตกรรมมาใช้เป็นเครื่องมือในการเพิ่ม
ศักยภาพในการแข่งขันในระดับสากล โดยสามารถประยุกต์ใช้ก าหนด
แนวทางในการพัฒนาองค์กรของตัวเองได้ 

2. เพื่อสร้างผู้ประกอบการให้เป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงสามารถพัฒนา
องค์กรธุรกิจแบบก้าวกระโดดสู่การแข่งขันในระดับสากล 

3. เพื่อสร้างให้เกิดเครือข่ายของกลุ่มผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
 

เป้าหมาย 
1. ผู้ประกอบการ SMEs (เจ้าของกิจการ หรือทายาท) 
2. นักวิชาการ  ข้าราชการ  และผู้เกี่ยวข้องจากหน่วยงาน 
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บริบทการเปลี่ยนแปลง
ของโลก 

การเข้าสู่สงัคม 
สงูวยั 

เทคโนโลยีและ
นวตักรรมท่ี

เปล่ียนแปลงไป 

สภาพภมิูอากาศท่ี
เปล่ียนแปลงไป 

แนวทางการขับเคลื่อน
ประเทศไทย 

Thailand 4.0 
New Engines of Growth 

Industry 4.0 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 

STRONG 
REGULAR 

TURN 
AROUND 

SMART 

SME 

- Management 
- Innovation 
- Productivity 
- Financial 
- Marketing 

   Conceptual Framework 
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   แนวทางการด าเนินงานโครงการ 

โครงการ SME Spring Up 

ส่วนกลาง  (36 ชั่วโมง) 
 กรุงเทพฯ และ ปริมณฑล  
    จ านวน 100 ราย 
 หลักสูตรLecture 24 ชม. / 

Workshop 12 ชม. 
 
 
 

สัญจร 2 จังหวัด (24 ชั่วโมง) 
 เชียงใหม่ 
 อุดรธาน ี
 

หมายเหตุ : จังหวัดละ 12 ชั่วโมง 

ระยะเวลาด าเนินงานโครงการ 

ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม 
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โครงร่างหลักสูตร # SME Spring Up สัญจร 

หมวดที่ 1  
[Thailand 4.0] 

นโยบายการส่งเสริม 
SME สู่ Thailand 4.0 

ของภาครัฐ  
 

หมวดที่ 2  
[Smart SME] 

การเป็นผู้น าองค์กรสู่
ความส าเร็จอย่างเป็น

เลิศ 
 

หมวดที่ 3   
[IDE] 

การน าเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมมาสร้าง

มูลค่าเพิ่มให้กับองค์กร 

หมวดที่ 4   
[Industry 4.0] 

การปรับองค์กรเข้าสู่ยุค 
Industry 4.0 

หมวดที่ 8  
[SME Think Big] 

MAI ค าตอบสู่การเติบโต 

หมวดที่ 7  
[Ease of Doing 

Business] 
กฎหมาย/กฎระเบียบ ที่
เอื้อต่อการด าเนินธุรกิจ 

หมวดที่ 6   
[Connect to the 

world] เรียนรู้เทคนคิ
การตลาดและเชื่อมโยง

การค้าโลก 

หมวดที่ 5   
[Spring Up] 

การบริหารองค์กรให้มี
ประสิทธิภาพ  

 

>>>   กิจกรรมสัมพันธ์หลังจบแต่ละ Class 
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    โครงร่างหลกัสตูร # SME Spring Up สัญจร 
หมวดที่ 1 [Thailand 4.0] 
นโยบายการส่งเสริม SME สู่ Thailand 4.0 ของภาครัฐ  
• เพื่อสร้างความมั่นใจและเชื่อมั่นให้กับ SME ถึงทิศทางการส่งเสริม SME ของภาครัฐและภาคเอกชน 

รวมถึงแนวทางต่างๆ 
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หัวข้อ นโยบายการขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมของ
กระทรวงอุตสาหกรรม 
รูปแบบ บรรยาย 

คุณนิสากร จึงเจริญธรรม 
รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 



    โครงร่างหลกัสตูร # SME Spring Up สัญจร 
หมวดที่ 2  [Smart SME]  
การเป็นผู้น าองค์กรสู่ความส าเร็จอย่างเป็นเลิศ (Leadership) 
• เพื่อปรับ mindset ของผู้บริหาร กล้าที่จะเปลี่ยนแปลงองค์กร สู่ความท้าทายในโลกการแข่งขัน 

หัวข้อ การเปลี่ยน Mindset ผู้บริหารสู่ความท้าทาย
ในโลกยุคดิจิทัล 
รูปแบบ  บรรยาย 
 

หัวข้อ การ Coaching สู่การเป็นผู้น าที่เป็นเลิศ 
รูปแบบ  บรรยาย + Workshop 
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คุณภาณุ เสถียรพจน์ 
ผู้อ านวยการสายบริหารบุคคลและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(CPIO) บจก.ทิปโก้ 



โครงร่างหลักสูตร # SME Spring Up สัญจร 
หมวดที่ 3  [IDE] 
การน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กร 
• เพื่อสร้างความตื่นตัวให้กับผู้ประกอบการให้ยกระดับธุรกิจสู่สากล เห็นตัวอย่างจริงถึงการลงทุนด้านนวัตกรรม

ที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กรและสินค้าได้ รวมถึงจุดประกายไอเดียให้กับ SME 

หัวข้อ นวัตกรรมสร้างเงินล้าน 
รูปแบบ  บรรยาย 

หัวข้อ : Best Practice  
พลีพรีม ผลิตภัณฑ์ส าหรับหญิงให้นมบุตร 
รูปแบบ บรรยาย 
 
 

 

 

 
 

คุณขนิษฐา จันทร์ขจรชัย  

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด กาญจน์วารินทร์ 

คุณพูลสวัสดิ์  เผ่าประพัธน ์
รองกรรมการ ผจก. ส านักพัฒนาองค์กรคุณภาพและความยั่งยืน

และ ผอ.ศูนย์นวัตกรรมกลุ่มธุรกิจซีพี ออลล์ 
บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน)  
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โครงร่างหลักสูตร # SME Spring Up สัญจร 
หมวดที่ 4  [Industry 4.0] 
การปรับองค์กรเข้าสู่ยุค Industry 4.0 
• แนวทางการเปลี่ยนองค์กรเพื่อเข้าสู่ยุค Industry 4.0 
• เพื่อให้ความรู้ เทคนิค วิธีการ แก่ SME ในการบริหารจัดการกระบวนการผลิตในองค์กรให้สามารถลดต้นทุน

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงได้เห็นตัวอย่างจากการปฏิบัติจริง พร้อม SME ได้ฝึกการแก้ปัญหาในเบื้องต้น 

หัวข้อ การเปลี่ยนองค์กรสู่ Industry 4.0 
รูปแบบ  บรรยาย 
                                                     
                                                    คุณศักดิ์ชัย อุ่นจิตติกุล 
                                                    ประธานคณะกรรมการบริหารสถาบันSMI 
                                                    รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
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       โครงร่างหลกัสูตร # SME Spring Up สัญจร 

หมวดที่ 5  [Spring Up] 
การบริหารองค์กรให้มีประสิทธิภาพ  
• ให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการองค์กรในทุกด้าน เพื่อมุ่งสู่องค์กรที่มีประสิทธิภาพ อาทิ ด้านบัญชี

การเงินขององค์กร รู้จักน างบการเงินมาวางแผนในการท าธุรกิจ เพื่อสร้างก าไรอย่างยั่งยืน 
• การสร้างความเข้าใจเกี่ยวแหล่งเงินทุนต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น Crowd funding  VC Angel Fund  
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คุณกาญจนา ศรอินทร์ 
TUVSUD : หน่วยงานบริการทดสอบ การ

ตรวจประเมินให้การรับรองมาตรฐาน 

หัวข้อ International Standard 
รูปแบบ  บรรยาย 

หัวข้อ อินไซด์ธนาคารเรื่องสินเชื่อ 
รูปแบบ  บรรยาย 

รองผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสูงสุดลูกค้า SME  
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) 



      โครงร่างหลักสตูร # SME Spring Up สัญจร 

หมวดที่ 6  [Connect to the world]  
เรียนรู้เทคนคิการตลาดและเชื่อมโยงการค้าโลก 
• เพื่อเรียนรู้แนวทางการท าการตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศจากองค์กรที่ประสบความส าเร็จ 
• การเชื่อมโยงกับหน่วยงานการค้าในต่างประเทศ 
• เรียนรู้เทคนิคการท าตลาดในยุคดิจิทัล 
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หัวข้อ 
ช่องทางการท าตลาด พี่จูงน้อง 
รูปแบบ  บรรยาย 

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส  
กลุ่มเซ็นทรัล 



     โครงร่างหลกัสูตร # SME Spring Up สัญจร 

หมวดที่ 7 [Ease of Doing Business] 
กฎหมาย/กฎระเบียบ ที่เอื้อต่อการด าเนินธุรกิจ 
o เนื่องจากปัจจุบันกฎหมายหรือกฏระเบียบเกี่ยวกับการด าเนินธุรกิจ เปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก ผู้บริหารบริษัทจ าเป็นจะต้องรู้ เพื่อ

ความสะดวกในการบริหารจัดการธุรกิจให้ง่ายขึ้น 

หัวข้อ กฎหมายใหม่ ง่ายต่อการด าเนินธุรกิจ อาทิ พรบ.
หลักประกันทางธุรกิจ, นิติบุคคล,  
รูปแบบ  บรรยาย 
 
 
 
 
 

หัวข้อ  น าเสนอบริการของหน่วยงานที่เป็น  
SME Service Provider 
รูปแบบ  บรรยาย 
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โครงร่างหลักสูตร # รุ่นที่ 3 
หมวดที่ 8 [SME Think Big] 
MAI ค าตอบสู่การเติบโต 
o ท าความเข้าใจต่อ SME ถึงโอกาสจากการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์  
o วิธีการเตรียมตัวของ SME 

หัวข้อ การเตรียมตัวเข้าสู่ตลาด mai 
รูปแบบ  บรรยาย 
 

คุณประพันธ์ เจริญประวัต ิ
ผู้ช่วยผู้จัดการ และผู้จัดการตลาด

หลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) 
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กิจกรรมความช่วยเหลือ SME 
สถาบัน SMI สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 



Innovation 
Productivity 

& Management 

Ease of doing 
business 

Connectivity / 
Networking 

การช่วยเหลือ SME 



Innovation 

การช่วยเหลือ SME 

ส่งเสริมนวัตกรรมส าหรับ SME 
o โครงการประกวด 7 Innovation Awards 

• ผู้ผ่านการคัดเลือก จะได้รับการพัฒนาด้านนวัตกรรม และทดลองจ าหน่ายสินค้าใน 7-11 
o โครงการคูปองนวัตกรรม (Innovation Coupon) 

• เป็นหน่วยงานประชาสัมพันธ์กิจกรรมให้กับผู้ประกอบการ SME ทราบ และให้ข้อมูลแก่
ผู้ประกอบการ 

       ระบบคูปองนวัตกรรม คือ โครงการจับคู่ระหว่าง (ผู้ประกอบการ+ผู้เชี่ยวชาญ) เพื่อ
สร้างธุรกิจนวัตกรรม และให้การสนับสนุนเงินทุนในรูปแบบ "คูปอง" เพื่อสร้างธุรกิจ
นวัตกรรม 



Productivity & Management 

การช่วยเหลือ SME 

 ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต 
o โครงการ Workshop พารวย ด้วย Smart Logistics 
      ให้ความรู้และประเมินศักยภาพกระบวนการผลิตภายในองค์กร และแนะน าวิธีการแก้ปัญหา 
o  โครงการปรับแผนธุรกิจและเพิ่มขีดความสามารถ SME  ใน 19 จังหวัด 
      เพื่อวินิจฉัยปัญหาและส่งผู้เชี่ยวชาญเข้าไปให้ค าปรึกษาในสถานประกอบการเพื่อแก้ไขปัญหาทั้งใน   
      เบื้องต้นและเชิงลึก 

 พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กร 
o โครงการสร้างพี่เลี้ยงธุรกิจ (SMART THAI BIZ) 
      เป็นหน่วยร่วมด าเนินการรับสมัครนักธุรกิจที่ประสบความส าเร็จมาเป็นพี่เลี้ยง เพื่อให้ค าปรึกษา  
      พร้อมจัดท า Business Model ให้กับ SME จ านวน 800 iยทั่วประเทศ 

  ส่งเสริมมาตรฐานการผลิตและมาตรฐานสินค้า 
o  ส่งเสริมมาตรฐานในระดับประเทศและระดับสากล อาทิ Halal TUVSUD 



Productivity & Management 

การช่วยเหลือ SME 



Ease of doing business 

การช่วยเหลือ SME 

ผลักดันนโยบายด้านการเงินส าหรับ SME 
• Policy Loan  ดอกเบี้ย 4% 
• Soft Loan  ดอกเบี้ย 4% 
• สินเชื่อประชารัฐเพื่อ SME ดอกเบี้ย 4% 

ส่งเสริมการเข้าถึงแหลง่เงนิทุนส าหรับสมาชิกส.อ.ท. 
• โครงการ Fast –Track / คัดกรองสมาชิก 

เสนอแก้ไขและผลักดันกฎ ระเบียบของภาครัฐทีเ่ป็นอุปสรรคต่อการด าเนิน 
    ธุรกิจของ SME 

• กฎระเบียบด้านมาตรฐาน อย. มอก.  IP 



Ease of doing business 

การช่วยเหลือ SME 



Connectivity / Networking 

การช่วยเหลือ SME 

 ส่งเสริมการตลาดในประเทศ 
• ผลักดันมาตรการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐ 
• สร้างเครือข่ายการตลาดในประเทศ 
• ส่งเสริมการใช้สินค้าไทย Thailand Brand 
• กิจกรรม Business Matching ภายในประเทศ 
• โครงการส่งเสริม E-Commerce  
• โครงการพัฒนา Product Design ส าหรับ SME 

 ส่งเสริมการตลาดต่างประเทศ 
• สร้างเครือข่ายการตลาดในต่างประเทศ  
• เสนอปัญหากฎหมายด้านการค้าระหว่างประเทศ / การท าสัญญาระหว่างประเทศ / การ Transfer 
• สนับสนุนผู้ประกอบการ SME ไปร่วมงานแสดงสินค้าต่างประเทศและกิจกรรมจับคู่ธุรกิจ 
• จัดท าหลักสูตรอบรมและ Workshop ให้กับ SME ส าหรับการค้าต่างประเทศ 

 เชื่อมโยงเครือข่ายการท างานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ 



Connectivity / Networking 

การช่วยเหลือ SME 
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THANK YOU 


