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ขอเชิญผู้ประกอบการเข้าร่วม 
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รายละเอียด 
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ล าปาง และล าพูน) เป็นพื้นที่ซึ่งมีความสัมพันธ์โดยตรงกับกลุ่มประเทศในเขต

สี่เหลี่ยมเศรษฐกิจที่มีกรอบความร่วมมือทางการค้าและการลงทุน เพื่อเป็นฐานการผลิตและการตลาดทั้งภายในกลุ่มประเทศอาเซียน และการค้ากับ
กลุ่มประเทศอื่นมากขึ้น 

การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอย่างเต็มตัว ย่อมส่งผลให้กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1  อยู่ท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงด้าน
ต่าง ๆ  โดยเฉพาะบทบาททางการค้าการลงทุนภายใต้กฎกติกาที่เป็นสากลและมีเป้าหมายร่วมกัน โดยมีการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศที่มี
ลักษณะการติดต่อแบบไร้พรมแดน ก่อให้เกิดแนวโน้มการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจเพื่อสร้างความร่วมมือทางการค้าและการลงทุนอย่างกว้างขวางมาก
ขึ้น ทรัพยากรมนุษย์จึงถือเป็นปัจจัยพื้นฐานส าคัญของการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ไปสู่เป้าหมายยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่
โดยเฉพาะภายใต้บริบทของการแข่งขันทางธุรกิจที่รุนแรง อาจส่งผลให้ผู้ประกอบการและนักธุรกิจในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ไม่สามารถ
ปรับตัวเข้ากับสภาวะการแข่งขันดังกล่าวได้ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 จึงได้เล็งเห็นความส าคัญต่อการพัฒนาให้ผู้ประกอบการและนักธุรกิจ
ได้รับการพัฒนาให้มีความรู้และประสบการณ์ที่สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการประกอบธุรกิจได้อย่างเหมาะสมในสภาวะการแข่งขันปัจจุบันที่มีการ
เปลี่ยนแปลงตลอด ซึ่งจะน าไปสู่ความยั่งยืนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ต่อไป 

ดังนั้น ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นหน่วยงานภาครัฐที่ส่งเสริมสนับสนุนและเช่ือมโยงให้เกิดการท างานร่วมกัน
ระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน โดยร่วมมือกับอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (STeP) และสภาอุตสาหกรรมจังหวัด
เชียงใหม่ จึงร่วมกันจัดกิจกรรม “การฝึกอบรมบ่มเพาะผู้ประกอบการและนักธุรกิจในภาคเหนือตอนบน ๑ กิจกรรมพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับ
การค้าการลงทุนอุตสาหกรรมเป้าหมาย  (Northern Strategic Industry Training and Incubation for Entrepreneurs : NSITE)”  เพื่อก่อให้เกิด
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม และด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ 
และน าไปสู่การกระตุ้นให้เกิดการลงทุนของภาคเอกชนและสร้างศักยภาพให้แก่ผู้ประกอบการและเสริมสร้างความมั่นคงให้แก่กลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือต่อไป 

 
วัตถุประสงค์โครงการ   

 เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่จ าเป็นต่อการพัฒนาผู้ประกอบการและนักธุรกิจในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1   
ให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น 

 เพื่อสร้างเครือข่ายระหว่างผู้ประกอบการและนักธุรกิจกับหน่วยงานผู้ให้บริการทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ให้เกิดความร่วมมือกันในการ
ยกระดับมาตรฐานการประกอบธุรกิจของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ให้สูงขึ้น 

 
(มีต่อด้านหลัง) 
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ระยะเวลาในการรับสมัคร 

 เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ 
  ตั้งแต่วันท่ี 2 – 10 พฤศจิกายน 2559   

 ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ที่ทางคณะกรรมการหลักสูตรก าหนด  
      วันท่ี  18 พฤศจิกายน  2559  

 

ช่องทางการสมัคร 
 สมัครด้วยตนเองที่สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ 
 ดาวน์โหลดผา่นเว็บไซต์ของ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ http://www.chiangmaiindustry.org/wp/ 
 ส่งใบสมัครทาง E-mail: nsite.training2016@gmail.com 
 ส่งใบสมัครทางโทรสาร 0 5324 6353   (สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่)             
 ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์มาที่ สภาอุตสาหกรรมเชียงใหม่ ช้ัน 1 อาคารศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่  1   

 158 ถนนทุ่งโฮเต็ล ต.วัดเกตุ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 
 

สิทธิประโยชน์ส าหรับผู้ผ่านการคัดเลือก 
 จะได้รับสิทธิพิเศษในการเสนอโครงการพัฒนาขีดความสามารถทางเทคโนโลยีและวิจัยของภาคเอกชนในพื้นที่ (Industrial Research 

and Technology Capacity Development Program: IRTC) เพื่อเข้ารับการพิจารณาจากคณะกรรมการ  จ านวน   10 โครงการ  
 การใช้บริการพื้นที่ The Brick Space ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ให้บริการทางธุรกิจ  ที่สามารถเปิดโอกาสในการหาพันธมิตรทางธุรกิจ    

การเช่ือมโยงผู้เช่ียวชาญหลากหลายสาขาที่พร้อมให้ค าปรึกษาแก่ผู้ประกอบการผ่าน Pre Incubation Program และหน่วย  
บ่มเพาะธุรกิจฯ รวมทั้งการจับคู่ทางธุรกิจที่จะช่วยส่งเสริมการสร้างเครือข่ายและขยายผลทางธุรกิจ ผู้ประกอบการจะได้รับสิทธิ
พิเศษในการใช้บริการ  ฟรี เป็นระยะเวลา  1 ปี จ านวน 5 ท่าน 

 จะได้รับสิทธิพิเศษในการสมัครสมาชิก Northern Thailand Food Valley ฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น 
 จะได้รับสิทธิพิเศษในการเข้าเสนอโครงการ  NTFV’s Innovation Campaign ในการสนับสนุนโครงการที่มีความเป็นนวัตกรรมในธุรกิจอาหาร   
 จะได้รับสิทธิพิเศษในการให้ค าปรึกษาทางด้านทรัพย์สินทางปัญญาจากผู้เชี่ยวชาญ ฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น 
 จะได้รับสิทธิพิเศษในการออกงานแสดงสินค้า หรือจัดในงาน Business Matching  ที่ด าเนินการโดยกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ

ตอนบน (โดยสินค้าท่ีจะได้รับสิทธิพิเศษในการออกงานแสดงสินค้าจะต้องผ่านการคัดเลือกตามเงื่อนไขของคณะกรรมการ) 
 จะได้รับสิทธิพิเศษในการเข้าร่วมโครงการ การบริการออกแบบนวัตกรรม “Design for Your BIZ” จากอาจารย์ผู้เช่ียวชาญ

ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ ฟรี ตลอดทั้งโครงการ  (โดยการคัดเลือกผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการจะต้องผ่านการคัดเลือก
ตามเงื่อนไขของคณะกรรมการ) 
 

กลุ่มเป้าหมาย 
 ผู้ประกอบการและนักธุรกิจรุ่นใหม่ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร และธุรกิจสุขภาพ จ านวน   

50 ราย  (เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ล าปาง และล าพูน) 
 หน่วยงานผู้ให้บริการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 

 

คุณสมบัติและเงื่อนไข 
 ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมการอบรมต้องมีอายุไม่เกิน 45 ปีบริบูรณ์ 
 ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เปน็เจ้าของกิจการ/กรรมการผู้จัดการ/ทายาทธุรกิจ/กรรมการบริษัท เท่านั้น  
 ผู้ประกอบการต้องประกอบธุรกิจด้านอาหาร ธุรกิจสุขภาพ  และธุรกิจท่ีเกี่ยวเนื่องเท่านั้น 
 ต้องเป็นนิติบุคคลและด าเนินธุรกิจอยู่ในปัจจุบัน  

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 
นางสาวภัสชา  ปินตาโมงค์ 
พนักงานวิเคราะห์สนับสนุนและพัฒนาธุรกิจ 
อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ช้ัน 2 อาคารวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี (อาคาร 40 ปี)  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม ่50200 
โทรศัพท์ (ส านักงาน) : 053-942088-91 ต่อ 309, 089-9566970 
Email: passcha@step.cmu.ac.th 

 
คุณนิภาวดี   นิรัติศยวานิช 
คุณอินทิรา       ดุลยกาญจน์ 
สภาอุตสาหกรรมเชียงใหม่ 
ช้ัน 1 อาคารศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคท่ี  1 
158 ถนนทุ่งโฮเต็ล ต.วัดเกตุ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 
โทรศัพท์ 053-304346-7  
Email: muay_ni@hotmail.com, nhumic@hotmail.co.th 
 

 
คุณสงกรานต์  มูลวิจิตร 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ 
บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา  
อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300 
ฝ่ายนโยบายและแผน โทร. 0-5311-2316-7 

 


