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PRE-APPLICATION GUIDE
คู่มอืการกรอกแบบประเมนิความพรอ้มเบื้องต้น

เพ่ือการพัฒนายา่นเศรษฐกิจสรา้งสรรค์
*กรุณาอ่านข้อมูลในคู่มือน้ีให้ครบถ้วนก่อนการกรอกแบบประเมิน

แบบประเมินจัดทําข้ึนเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือเบ้ืองต้นในการคัดเลือกและคัดกรองย่านท่ีมีศักยภาพ และมีความพรอ้ม
เพ่ือเข้ารว่มกระบวนการเตรยีมความพรอ้มในการพัฒนาเป็นย่านเศรษฐกิจสรา้งสรรค์
ไม่มีค่าใชจ้า่ยในการสมัคร
แบบประเมินแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ 1) ส่วนข้อมูลจงัหวดั 2) ส่วนข้อมูลย่านเป้าหมายท่ีต้องการพัฒนา 3) ส่วนข้อมูล
ผู้ติดต่อ ท่านจาํเป็นต้องตอบคําถามท้ัง 3 ส่วนให้ครบทกุข้อ หากไม่ครบ แบบประเมินน้ันจะถือเป็นโมฆะ
1 จังหวัด สามารถส่งแบบประเมินได้ไม่เกิน 3 ฉบับ และเลือกสาขาสรา้งสรรค์ท่ีโดดเด่นได้ไม่เกิน 3 สาขา โดยเลือก 
1 สาขาสรา้งสรรค์ ต่อ 1 แบบประเมินเท่าน้ัน
ย่านเปา้หมายท่ีระบุในแบบประเมินจะต้องเป็นย่านท่ีมีความโดดเด่นในสาขาสรา้งสรรค์ท่ีจงัหวดัน้ันๆ เลือกไวใ้นข้อก่อนหน้า
ไม่มีการกําหนดขนาดพ้ืนท่ีของย่านเปา้หมายท่ีระบใุนแบบประเมิน อย่างไรก็ตาม ย่านน้ันจะต้องไม่เป็นเพียงพ้ืนท่ีท่ีมีเฉพาะ
อาคาร หรอืสถานท่ีเพียง 1 แห่ง
หน่วยงานหรอืผูท่ี้กรอกแบบประเมินควรจะเปน็ตัวแทนของหน่วยงาน/กลุม่ในภาคส่วนต่างๆ ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องกับย่านเปา้หมาย
โดยตรงและสามารถเป็นตัวแทนในการขับเคล่ือนการพัฒนาได้จรงิ
ข้อมูลท่ีกรอกในแบบประเมินจะต้องมีความถกูต้อง เป็นจรงิทกุประการและเป็นท่ีประจกัษ์ รวมถึงได้รบัความเห็นชอบจาก
คนส่วนมากในย่านเป้าหมาย

การกรอกแบบประเมนิ

ส่งแบบประเมินในรูปแบบไฟล์ pdf มายังอีเมล creativedistrict@cea.or.th ภายในวนัท่ี 1 พฤษภาคม 2563
ระบุหัวข้ออีเมล : 2563 TCDN pre application_[ชื่อจงัหวดั]_[ชื่อย่านเป้าหมาย]
ขอสงวนสิทธิไ์ม่รบัไฟล์รูปภาพ หรอืไฟล์อ่ืนๆ ท่ีแนบมาพรอ้มกับแบบประเมิน เพ่ือความยุติธรรมในการประเมิน

การส่งแบบประเมนิ

สํานักงานส่งเสรมิเศรษฐกิจสรา้งสรรค์ (องค์การมหาชน) และคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญจะเป็นผู้พิจารณาและคัดเลือก
ย่านท่ีมีความพรอ้มผ่านทางแบบประเมินท่ีส่งมาภายในระยะเวลาท่ีกําหนดเท่าน้ัน โดยขอสงวนสิทธิ์ในการชีแ้จงรายละเอียด
และข้ันตอนการพิจารณา
การพิจารณาจะคัดเลือก 15 ย่าน ท่ัวประเทศท่ีมีความเหมาะสมเพ่ือเข้ารว่มกระบวนการเตรยีมความพรอ้มสู่การพัฒนา
ย่านเศรษฐกิจสรา้งสรรค์นํารอ่ง
สําหรบัย่านท่ียังไม่ได้รบัการคัดเลือก จะได้รบัการเตรยีมความพรอ้มท่ีเหมาะสมในลําดับต่อไป
ประกาศผลการคัดเลือกใน วนัท่ี 15 พฤษภาคม 2563 ผ่านทาง www.cea.or.th/th/creative-district/tcdn 
และ www.facebook.com/CreativeEconomyAgency และอีเมลท่ีผู้สมัครระบุไวใ้นแบบประเมิน

การพิจารณาและการประกาศผล

หากมีข้อสงสัยในการกรอกแบบประเมิน สามารถติดต่อได้ท่ี  creativedistrict@cea.or.th 

คําจาํกัดความ

อตุสาหกรรมสรา้งสรรค์ 

หมายถึง ความสามารถในการบรูณาการองค์ความรูห้ลากหลายด้านและ
ประสบการณ์เพ่ือคิดค้น และสรา้งส่ิงใหม่ท่ีมีคณุค่าหรอืดีข้ึน

ย่านเศรษฐกิจสรา้งสรรค์ 

ความคิดสรา้งสรรค์
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เศรษฐกิจสรา้งสรรค์ 

8

หมายถึง การพัฒนาระบบเศรษฐกิจโดยใช้ความคิดสรา้งสรรค์ ท่ีมี
รากฐานมาจากองค์ความรู้และการศึกษาวิจัย นํามาเชื่อมโยงกับ
วฒันธรรม ประวติัศาสตร ์เทคโนโลยีและนวตักรรม เพ่ือคิดค้น และ
สรา้งผลผลิตสินค้า บรกิาร  และธรุกิจรูปแบบใหม่ท่ีจะสรา้งมูลค่าเพ่ิม
ทางเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งจะเป็นเครื่องด่ืมสําคัญของการสร้าง
เศรษฐกิจไทยให้ก้าวข้ามกับดักรายได้ปานกลาง

หมายถึง กลุ่มอุตสาหกรรมท่ีใช้ความคิดสรา้งสรรค์ ซึ่งมีรากฐานมาจาก
พ้ืนฐานทางสังคม บรบิททางวฒันธรรม ภมิูปญัญาท้องถ่ินของแต่ละบคุคล
นํามาต่อยอดสินทรพัย์เดิม ผสมผสานกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพ่ือให้ได้มา
เปน็สินค้าและบรกิารท่ีมีความใหม่และมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวประกอบด้วย
15 อตุสาหกรรม ดังน้ี  ทัศนศิลป ์ศิลปะและการแสดง งานฝมืีอและหัตถกรรม
สถาปัตยกรรม การออกแบบ แฟชัน่ ดนตร ีภาพยนตร ์การกระจายเสียง
การพิมพ์การพิมพ์ การโฆษณา ซอฟท์แวร ์อาหารไทย แพทย์แผนไทย
และการท่องเท่ียวเชงิวฒันธรรม

หมายถึง พ้ืนท่ีท่ีใชป้ระโยชน์จากความคิดสรา้งสรรค์และระบบนิเวศน์
สรา้งสรรค์เปน็กลไกในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจเพ่ือยกระดับคณุภาพชวีติ
และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของพ้ืนท่ี
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ทําเครือ่งหมาย  ลงในช่อง  เพ่ือเลือกหัวข้อท่ีเห็นด้วยท่ีสดุเพียงช่องเดียวให้ครบทุกข้อ และกรอกข้อมูลเพ่ิมเติมลงในช่องวา่ง  

ส่วนท่ี 1: ข้อมลูจงัหวดั 
 
 
 
 

 
ทัศนศิลป์ (Visual Arts)       หัตถกรรมและศิลปะพ้ืนบ้าน (Crafts & Folk Art)   
ศิลปะการแสดง (Performing Arts)   ภาพยนตรแ์ละภาพถ่าย (Film and Photography) 
ดนตร ี(Music)      แฟชัน่ (Fashion) 
การออกแบบ (Design)*    อาหาร (Gastronomy)       
แพทย์แผนไทย (Spa)    อ่ืนๆ โปรดระบุ  
 

*การออกแบบ (Design) อาทิ การออกแบบสถาปัตยกรรม (Architecture) การออกแบบภายใน (Interior Design) การออกแบบภมูิทัศน์ (Landscape Design)  
การออกแบบและวางผังเมือง (Urban Planning/ Design) การออกแบบอตุสาหกรรม (Industrial Design) การออกแบบผลิตภัณฑ์ (Product Design)  
การออกแบบกราฟกิ (Graphic design) การออกแบบเพื่อการส่ือสาร (Communication design) เป็นต้น 
 
ส่วนท่ี 2: ข้อมลูย่านเปา้หมายท่ีต้องการดําเนินโครงการย่านเศรษฐกิจสรา้งสรรค ์ 
(*ต้องเป็นพ้ืนท่ีท่ีมีความโดดเด่นในสาขาสรา้งสรรค์ท่ีเลือกไวข้้างต้น) 
 

 
  

 
1) ชื่อชุมชน/ ย่าน/ หมู่บ้าน/ ตําบล         อําเภอ/เขต 

  

ขนาดพ้ืนท่ี (ตร.กม.) และ อาณาเขต (เชน่ ต้ังแต่ถนน x ถึง ถนน xx) 
 
 

2) ชื่อชุมชน/ ย่าน/ หมู่บ้าน/ ตําบล         อําเภอ/เขต  
 

ขนาดพ้ืนท่ี (ตร.กม.) และ อาณาเขต (เชน่ ต้ังแต่ถนน x ถึง ถนน xx) 
 

  

 

 

  

 

 

 

ชื่อจงัหวดั  
 

 

1. ข้อมลูพ้ืนฐานของย่านเปา้หมาย (ระบุได้ไม่เกิน 2 พ้ืนท่ี) 
 

เลือกสาขาของอตุสาหกรรมสรา้งสรรค์/ วฒันธรรมท่ีโดดเด่น ท่ีจงัหวดัของท่านมีเปา้หมายจะพัฒนา  
(เลือกได้ 1 สาขา ต่อ 1 แบบประเมิน) 
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หกดfffs  

 

 

 

 

 

 
  

2.1 โปรดระบุรายชื่อหน่วยงาน/ กลุ่ม ในภาคส่วนต่างๆ ท่ีมีความพรอ้มในการพัฒนาย่านเป้าหมาย 
และเป็นผู้ดําเนินงานโครงการ/ กิจกรรมท่ีทําในย่านเป้าหมาย  
(เช่น เทศบาลเมือง ภาครฐั ภาคเอกชน ภาคการศึกษา ภาคประชาชน สังคม และกลุ่มอุตสาหกรรมสรา้งสรรค์)  

§ หน่วยงานภาครฐั  
(*จําเป็นต้องระบุ) 

§ หน่วยงานภาคการศึกษา  
(*จําเป็นต้องระบุ) 

§ หน่วยงานภาคเอกชน 
(*จําเป็นต้องระบุ) 

§ หน่วยงาน/ กลุ่มภาคส่วนอ่ืนๆ 

 
  2.2 ในปัจจุบัน มีกลไกการรวมตัวและความรว่มมือระหวา่งภาคส่วนต่างๆ ท่ีระบุข้างต้น   มี ไม่มี 

(เช่น คณะกรรมการ คณะทํางาน เครอืข่าย) 

   โปรดระบุรายละเอียด 
 

 
 

 
 
2.3 มีการรวมกลุ่มของชุมชน หรอื คนกลุ่มอ่ืน เพ่ือการพัฒนาย่านเป้าหมาย   มี ไม่มี 
และมีผู้นํากลุ่ม (เช่น กลุ่มเยาวชน กลุ่มอาสาสมัครเพ่ือชุมชน)  

  โปรดระบุช่ือกลุ่ม และ ด้านการพัฒนา  
        

 

 

 
 
2.4 คนส่วนมากในย่านเห็นชอบในการพัฒนาพ้ืนท่ีเป้าหมายให้เป็นย่านสรา้งสรรค์  ใช ่ ไม่ใช ่
และยินดีมีส่วนรว่มใชห่รอืไม่    
 

 

 

 

 

 

2. คณะกรรมการ/ คณะทํางาน/ ภาคีเครอืข่าย ในการดําเนินโครงการย่านเศรษฐกิจสรา้งสรรค์ 
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3.1 มีอัตลักษณ์ของย่าน/ ชุมชนท่ีแตกต่างจากย่านอ่ืน      มี ไม่มี 
(เช่น unique identity, character, personality, จุดเด่น ส่ิงแรกท่ีนึกถึงเม่ือพูดถึงย่าน ส่ิงท่ีทําให้คนในย่านรกั/ภูมิใจ) 

      โปรดระบุ 
 
 
 
 
 

3.2 ในย่าน มีมรดกทางวฒันธรรม/ ความคิดสรา้งสรรค์ (ในสาขาท่ีเลือกหรอืใกล้เคียง)  มี ไม่มี 
ท่ีเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ และมีการสืบทอดจากรุน่สู่รุน่  
(เช่น วถีิชิวติ ภูมิปัญญา ประวติัศาสตร ์ตํานาน พิธกีรรม ความเช่ือ ประเพณี ทักษะ อาชีพ) 
   

     โปรดระบุ 
 
 
 
 

 
 

3.3 ในย่าน มีวตัถดิุบ/ วสัด/ุ ผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ      มี ไม่มี 
(เช่น วตัถุดิบเกษตร สินค้าหัตถกรรม)  
   โปรดระบุ 
 
 
 
 
 

3.4 ในย่าน มีพ้ืนท่ี/ สถานท่ี/ สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีสําคัญทางประวติัศาสตร ์ วฒันธรรม   มี ไม่มี 
และความคิดสรา้งสรรค์ (ในสาขาท่ีเลือกหรอืใกล้เคียง) 
(เช่น แหล่งโบราณสถาน สถานท่ีท่องเท่ียวทางธรรมชาติ พิพิธภัณฑ์ แกลเลอรี ่โรงละคร)         

   โปรดระบุ  
 

 
 
 
 
 

3. สินทรพัย์ในย่านเปา้หมาย 
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3.5 ในย่าน มีองค์กร/ แหล่งบ่มเพาะทางวฒันธรรม ความคิดสรา้งสรรค์   มี ไม่มี 
(ในสาขาท่ีเลือกหรอืใกล้เคียง) (เช่น ศูนย์ส่งเสรมิหัตถกรรมของหมู่บ้าน ศูนย์การเรยีนรู ้ศูนย์ฝึกอาชีพของชุมชน ห้องสมุด)  
 

   โปรดระบุ 
 

 
 

 
 

3.6 ในย่าน มีพ้ืนท่ีสรา้งสรรค์สาธารณะหรอืก่ึงสาธารณะท่ียังมีการใชง้านอยู่อย่างต่อเน่ือง มี ไม่มี  
มากกวา่ 2 แห่ง (เช่น สวนสาธารณะ ศาลากลางจังหวดั ลานคนเมือง รา้นกาแฟท่ีนักสรา้งสรรค์เจอกัน) 

   โปรดระบุ 
 
 
 
 
 

 
    

4.1 ในย่าน มีกลุ่มคน/ ผู้ประกอบการ/ ธรุกิจท่ีทํางานเก่ียวกับอตุสาหกรรมสรา้งสรรค์  มี ไม่มี 
(ในสาขาท่ีเลือก หรอื สาขาท่ีสนับสนุนสาขาท่ีเลือก)  
(เช่น  กลุ่มสตรทีอผ้า คณะหมอลํา สตูดิโอทํางานออกแบบท้องถ่ิน กลุ่มสถาปนิกชุมชน) 

    โปรดระบุรายช่ือกลุ่ม/ ธรุกิจ/ รา้น และ จํานวน (เช่น กลุ่มสตรทีอผ้า จํานวน 5 กลุ่ม, รา้นอาหารพ้ืนเมือง จํานวน 20 รา้น)  
 

 
 

 

4.2 ในย่าน มีกิจกรรม/ เทศกาลทางวฒันธรรมและความคิดสรา้งสรรค์ (ในสาขาท่ีเลือก มี ไม่มี 
หรอืใกล้เคียง) ท่ีจดัข้ึนสําหรบั หรอื จดัข้ึนโดยกลุ่มคนทํางานสรา้งสรรค์อย่างต่อเน่ือง (เช่น เทศกาลดนตร ีเทศกาลศิลปะ) 
 
   โปรดระบุช่ืองาน เจ้าภาพ และ ความถ่ีในการจัดงานโดยเฉล่ีย (ครัง้/ปี) 

 
 
 

  

  

4. อตุสาหกรรมสรา้งสรรค์และคนทํางานสรา้งสรรค์ (ในสาขาสรา้งสรรค์ท่ีเลือก) ในย่านเปา้หมาย 
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5.1 มีการวางแผนพัฒนาย่าน หรอื มีโครงการพัฒนาท่ีเป็นรูปธรรม มี ไม่มี  
ในปัจจุบันและอนาคตระยะ3-5ปี) (เช่น แผนแม่บทการพัฒนาพ้ืนท่ีย่าน แผนการอนุรกัษ์อาคารประวติัศาสตร)์ 

   โปรดระบุโครงการ และ หน่วยงานท่ีรบัผิดชอบ 

 
 
 

5.2 มีแผนงบประมาณการดําเนินงานในระยะ 3-5 ป ี(ท่ีสอดคล้องกับโครงการท่ีระบุข้างต้น) มี ไม่มี 

   โปรดระบุแหล่งท่ีมา และ ความต่อเน่ือง (จํานวนปี) ของงบประมาณ (*ไม่จําเป็นต้องระบุตัวเลขงบประมาณ) 

 

 

 

 
5.3 มีนโยบาย/ มาตรการ/ กฎหมาย/ สิทธปิระโยชน์เฉพาะย่าน    มี ไม่มี 
(เช่น เป็นพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษ พ้ืนท่ีเมืองอัจฉรยิะ (Smart City)) 

    โปรดระบุรายละเอียด 
 
 
 
 

6.1 ในย่าน มีระบบขนส่งมวลชนสาธารณะท่ีสามารถเข้าถึงพ้ืนท่ีได้สะดวก   มี ไม่มี  
(เช่น รถเมล์ รถรบัจ้าง เรอื)  

6.2 ในย่าน มีระบบการส่ือสารท่ีครอบคลมุและสนับสนุนการทํางานสรา้งสรรค์ในพ้ืนท่ี  มี ไม่มี 
(เช่น สัญญาณโทรศัพท์ อินเทอรเ์น็ต) 

6.3 ในย่านหรอืบรเิวณใกล้เคียง มีพ้ืนท่ีสําหรบัอยู่อาศัย และ พ้ืนท่ีทํางาน   มี ไม่มี 
ท่ีสามารถอยู่ได้ในระยะยาว และมีราคาค่าเชา่ท่ีสามารถจา่ยได้ 

5. นโยบายและงบประมาณเพ่ือการพัฒนาย่านเปา้หมาย 
   

  

  

  

  

  

6. โครงสรา้งพ้ืนฐานในย่านเปา้หมาย 
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ส่วนท่ี 3: ข้อมลูผู้ติดต่อ 

 
ผู้กรอก  ภาครฐั   ผู้เชีย่วชาญ  ภาคการศึกษา 

   ภาคท้องถ่ิน  อ่ืนๆ โปรดระบุ              

ชื่อผู้กรอก       ตําแหน่ง 

หน่วยงาน       เบอรโ์ทร                      

อีเมล        วนัท่ีประเมิน      /                / 

 
ผู้ประสานงานหลัก   

1. ชื่อ       นามสกลุ 

เบอรโ์ทร      อีเมล 

หน่วยงาน 

 

2. ชื่อ       นามสกลุ 

เบอรโ์ทร      อีเมล 

หน่วยงาน 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้ติดต่อ และ ผู้ประสานงานหลัก 
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