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ค าน า 
  
 

คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง กระบวนการคัดเลือกผู้ประกอบการเพื่อเข้ารับการบ่มเพาะวิสาหกิจตาม
ข้อก าหนดโครงการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จัดท าข้ึนเพื่อเป็น
แนวทางให้ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เกิดความรู้ความเข้าใจถึงกระบวนการ
ด าเนินงานในข้ันตอนต่างๆ ตั้งแต่การประชาสัมพันธ์และรับสมัคร ก าหนดรูปแบบและเกณฑ์การประเมนิ พิจารณา
คัดเลือกผู้สมัคร วินิจฉัยสถานประกอบการและให้ค าปรึกษาแนะน าเชิงลึก ติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน 
วางแผนการบ่มเพาะผู้ประกอบการเฉพาะราย เสนอรายช่ือผู้ประกอบการเพื่อเข้ารับการกลั่นกรอง และให้บริการ
บ่มเพาะตามแผนงาน ตลอดจนสามารถด าเนินการตามข้อก าหนด ระเบียบ ประกาศและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องได้
อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังได้เสนอแนวทางการพัฒนาการก าหนดรูปแบบและเกณฑ์การ
พิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบการ รวมถึงแผนการที่จะท าในอนาคตไว้ เพื่อให้การด าเนินงานเกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลยิ่งขึ้น 

ผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง กระบวนการคัดเลือกผู้ประกอบการเพื่อเข้ารับการ
บ่มเพาะวิสาหกิจตามข้อก าหนดโครงการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
เล่มนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ปฏิบัติงานหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ ผู้ปฏิบัติงานด้านการพัฒนาผู้ประกอบการและ
ผู้สนใจไม่มากก็น้อย ซึ่งหากมีข้อผิดพลาดประการใด ผู้จัดท าขออภัยไว้ ณ ที่นี้ 

 
 

อกนิษฐ์ เลิศสิริศรสีกลุ 
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ส่วนที่ 1 

คู่มือการปฏิบตัิงานกระบวนการคดัเลอืกผูป้ระกอบการเพือ่เข้ารบัการบ่มเพาะวิสาหกิจ 
ตามข้อก าหนดโครงการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอดุมศกึษา  

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

 
1. วัตถุประสงค์ 
 1.1  เพื่อให้ส่วนราชการมีการจัดคู่มือการปฏิบัติงานที่ชัดเจนอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรที่แสดงถึงรายละเอียด
ข้ันตอนการปฏิบัติงานของกิจกรรม/กระบวนการต่าง ๆ ของหน่วยงาน และสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานที่มุ่งไปสู่
การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดผลงานที่ได้มาตรฐานเป็นไปตามเป้าหมาย ได้ผลิตผลหรือ
การบริการที่มีคุณภาพ และบรรลุข้อก าหนดที่ส าคัญของกระบวนการ 
 1.2  เพื่อเป็นหลักฐานแสดงวิธีการท างานที่สามารถถ่ายทอดให้กับผู้เข้ามาปฏิบัติงานใหม่ พัฒนาให้การ
ท างานเป็นมืออาชีพ และใช้ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร รวมทั้งแสดงหรือเผยแพร่ให้กับ
บุคคลภายนอกหรือผู้ใช้บริการ ให้สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จากกระบวนการที่มีอยู่เพื่อขอการรับบริการที่
ตรงกับความต้องการ 
 1.3 เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจเข้าใจถึงกระบวนการคัดเลือกผู้ประกอบการ
เพื่อเข้ารับการบ่มเพาะวิสาหกิจตามข้อก าหนดโครงการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 สามารถด าเนินการตามข้อก าหนด ระเบียบ ประกาศและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้องและ 
มีประสิทธิภาพ  
 
2.  ขอบเขต 
 คู่มือการปฏิบัติงานนี้ครอบคลุมขั้นตอนตั้งแต่การประชาสัมพันธ์และรับสมัคร ก าหนดรูปแบบและเกณฑ์การ
ประเมิน พิจารณาคัดเลือกผู้สมัคร วินิจฉัยสถานประกอบการและให้ค าปรึกษาแนะน าเชิงลึก ติดตามและ
ประเมินผลการด าเนินงาน วางแผนการบ่มเพาะผู้ประกอบการเฉพาะราย เสนอรายช่ือผู้ประกอบการเพื่อเข้ารับ
การกลั่นกรอง และให้บริการบ่มเพาะตามแผนงาน เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรที่ปฏิบัติงาน 
และผู้เกี่ยวข้องในการคัดเลือกผู้ประกอบการเพื่อเข้ารับการบ่มเพาะวิสาหกิจตามข้อก าหนดโครงการหน่วยบ่มเพาะ
วิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 
3. ค าจ ากัดความ 
 3.1 มาตรฐาน หมายถึง สิ่ งที่ เอาเป็นเกณฑ์ส าหรับเทียบก าหนดทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพ 
(ราชบัณฑิตยสถาน. 2546) 
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 3.2 มาตรฐานการปฏิบัติงาน (Performance Standard) เป็นผลการปฏิบัติงานในระดับใดระดับหนึ่ง         
ซึ่งถือว่าเป็นเกณฑ์ที่น่าพอใจหรืออยู่ในระดับที่ผู้ปฏิบัติงานส่วนใหญ่ท าได้ โดยจะมีกรอบในการพิจารณาก าหนด
มาตรฐานหลาย ๆ ด้าน อาทิ ด้านปริมาณ คุณภาพ ระยะเวลา ค่าใช้จ่าย หรือพฤติกรรมของผู้ปฏิบัติงาน (ธงชัย 
สันติวงษ์. 2540) 
 3.3 การบ่มเพาะวิสาหกิจ ( Incubation) คือ การสร้าง สนับสนุน และส่งเสริมผู้ประกอบการให้ 
มีความพร้อมในการก่อตั้งธุรกิจของตนเองให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ โดยใช้องค์ความรู้ที่
มหาวิทยาลัยมีความเช่ียวชาญ กล่าวได้ว่า เป็นการใช้ข้อได้เปรียบจากสภาพแวดล้อมทางวิชาการเพื่อเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งและพัฒนาเป็นธุรกิจเต็มรูปแบบในอนาคต ตลอดจนประสานงานระหว่างผู้เช่ียวชาญในด้านต่าง ๆ 
กับผู้รับการบ่มเพาะในการให้ค าปรึกษา การจัดด าเนินงานทางด้านธุรกิจ (มหาวิทยาลัยสวนดุสิต. 2560 ; 
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. 2555: 9; ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญาและบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร์. 2559) 
 3.4 ผู้ประกอบการ (Entreprenuer) คือ บุคคลที่น าเอาทรัพยากรต่าง ๆ ได้แก่ เงินทุน แรงงาน วัสดุ และ
ทรัพย์สินต่าง ๆ มารวมกันเพื่อให้เกิดมูลค่าสูงข้ึน ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ด้วยนวัตกรรมใหม่ ๆ 
โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสวงหารายได้และก าไร ภายใต้สภาวะที่มีความเสี่ยงและไม่แน่นอน (Hisrich & Peter. 
1992; ชูชัย สมิทธิไกร. 2548) โดยในข้อก าหนดโครงการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ผู้ประกอบการที่จะเข้ารับการกลั่นกรองได้ต้องเป็นนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษา  
ไม่เกิน 5 ปี (นักศึกษาทุกระดับที่ก าลังศึกษาในสถาบันการศึกษา หรือส าเร็จการศึกษาแล้วไม่เกิน 5 ปี) นักวิจัย
และคณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา และผู้ประกอบการการทั่วไปที่ผ่านกระบวนการ Pre Incubation ทั้งนี ้
ได้แบ่งระดับผู้ประกอบการตามดัชนีช้ีวัดที่เกี่ยวข้องกับคู่มือปฏิบัติงานไว้ดังนี้ 
  3.4.1 ผู้ประกอบการในระดับ Pre Incubatees คือ ผู้ประกอบการที่มคุีณสมบตัิดังต่อไปนี้ (1) ผ่านการ
อบรม Young Entrepreneur Student (Y.E.S.) Ides Camp หรือผ่านการอบรมโครงการทักษะอาชีพโดยใช้
ความรู้ของสถาบันอุดมศึกษาเป็นฐาน (2) เป็นผู้ประกอบการที่มีผลิตภัณฑ์ต้นแบบหรือมีการทดสอบตลาด  
ของผลิตภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว (3) ผ่านการประเมินจากคณะกรรมการ/คณะท างานที่ประกอบด้วย ผู้แทน
คณะกรรมการกลาง/ผู้ทรงคุณวุฒิที่ส านักงานคณะกรรมการการอดุมศึกษา (ปัจจุบันคือ ส านักงานปลัดกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ; สป.อว.) พิจารณาคัดเลือก และ (4) ภายหลังจากผ่าน
กระบวนการ Pre Incubation ต้องมี Business Plan และ/หรือ Business Feasibility เพื่อขอเข้ารับการบ่มเพาะ
ต่อไป (ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. 2562) 
  3.4.2 ผู้ประกอบการในระดับ Start up Companies คือ ผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้  
(1) ผ่าน กระบวนการคัดเลือกเข้าเป็น Incubatees ของหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ ซึ่งเป็นผู้ประกอบการใหม่ที่
ด าเนินธุรกิจมาแล้วไม่เกิน 2 ป ี(2) มีธุรกรรม/รายได้จากผลิตภัณฑ์หรือธุรกิจที่ได้รับการบ่มเพาะด้าน Product 
Technology Development ตามเกณฑ์ที่ก าหนด (3) ระบบของรายได้ต้องมีความต่อเนื่องและชัดเจน ในกรณี
ผู้ประกอบการในกลุ่มธุรกิจที่ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีข้ันสูง (Innovation and High Technology Business) 
หากยังไม่มีรายได้จะต้องมีการพัฒนาต้นแบบในระดับ Commercial และผลิตภัณฑ์พร้อมเข้าสู่ตลาด (4) ยังไม่
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จ าเป็นต้องจดทะเบียนนิติบุคคล และ (5) มีปัจจัยบ่ง ช้ีว่ายังต้องได้รับการสนับสนุนจากหน่วย UBI  
ในธุรกิจนั้น (ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. 2562) 
  3.4.3 ผู้ประกอบการในระดับ Spin off Companies คือ ผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้  
(1) ต้องผ่านการประเมินเป็น Start up Companies จากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน 
หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษาแล้ว (2) ผลิตภัณฑ์ต้องมีคุณภาพและมีมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์และ
ระบบคุณภาพมีมาตรฐานรองรับตามประเภทของผลิตภัณฑ์ (3) ต้องจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล  (4) ต้องแสดง
บัญชีรายได้-รายรับ ผ่านเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณตามดัชนีช้ีวัดความส าเร็จ Spin off Companies ตามกลุม่
ประเภทธุรกิจที่ระบุไว้ในข้อก าหนดโครงการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 จากงบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบ-รับรองจากผูต้รวจสอบบัญชีแล้ว (5) มีอัตราก าไรข้ันต้น (Gross Profit 
Margin) ซึ่งยังไม่หักค่าใช้จ่ายในการบริหารและด าเนินการอื่น ๆ) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 (6) ต้องแสดงการจ้างงาน
ไม่น้อยกว่า 1 คน (7) หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจได้ตรวจและประเมินสมรรถนะว่าผู้ประกอบการ (Entrepreneurs) 
รายนั้น ไม่จ าเป็นต้องได้รับบริการ (Support) ในธุรกิจ-ผลิตภัณฑ์นั้นจากหน่วย UBI อีกต่อไป (7) แสดงรายงาน
กิจกรรมมการบ่มเพาะธุรกิจในช่วงการพัฒนา ( Incubation Period) ตามแผนพัฒนาการที่ก าหนดไว้ครบถ้วน 
(ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. 2562)   
 3.5 ผู้เชี่ยวชาญหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ คือ อาจารย์/ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความเช่ียวชาญในสาขาที่
เกี่ยวข้องและมีความจ าเป็นส าหรับการพัฒนาธุรกิจใหก้ับผูป้ระกอบการ ซึ่งหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัย 
สวนดุสิต ด าเนินการแต่งตั้งตามความเหมาะสม โดยมีผู้จัดการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจเป็นผู้เสนอรายช่ือไปยัง
ประธานคณะกรรมการบริหารหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อพิจารณา 
 3.6 การวินิจฉัยสถานประกอบการ (Shindan) คือ การลงพื้นที่ยังสถานประกอบการเพื่อวิเคราะห์ศักยภาพ
และเก็บข้อมูลโดยผู้เช่ียวชาญหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ ใช้เวลาครั้งละ 1-2 วัน ครอบคลุมประเด็นต่าง ๆ เช่น  
การบริหารจัดการทั่วไป การตลาด การผลิต การเงินและบัญชี เป็นต้น ทั้งนี้ข้อมูลดังกล่าวจะถูกน าไปวิเคราะห ์
เชิงเปรียบเทียบ ช้ีปัญหา พร้อมจัดล าดับความส าคัญ เพื่อเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงแก้ไขปัญหาในเบื้องต้น 
และจัดท าแผนบ่มเพาะผู้ประกอบการเฉพาะรายต่อไป (ปรับปรุงจาก ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ กรมส่งเสริม
อุตสาหกรรม. 2556) 
 3.7 แผนการบ่มเพาะผู้ประกอบการเฉพาะราย คือ แผนด าเนินการพัฒนาผู้ประกอบการแต่ละรายที่มุ่งเนน้
การแก้ปัญหาที่พบจากการวินิจฉัยสถานประกอบการและการติดตามและประเมินผลตามความเหมาะสม  
โดยอาจอยู่ในรูปของการให้ค าปรึกษาแนะน าเชิงลึก การถ่ายทอดความรู้ การพัฒนาตลาด ผลิตภัณฑ์ ตราสินค้า 
และบรรจุภัณฑ์ การจัดระบบบริหารจัดการ เช่น การจดบันทึกบัญชี การวางแผนการผลิต เป็นต้น รวมถึง  
การติดตามและประเมินผล ซึ่งแผนการบ่มเพาะผู้ประกอบการดังกล่าวจะระบุถึงประเด็นการพัฒนา ช่วงเวลา
ด าเนินการ และผู้รับผิดชอบ  
 3.8 คณะกรรมการกลั่นกรองข้อเสนอโครงการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา เครือข่าย
ภาคกลางตอนบน คือ กลุ่มบุคคลที่ประธานคณะท างานเครือข่ายเชิงประเด็น C-UBI ซึ่งในที่นี้คือ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย แต่งตั้งข้ึนเพื่อท าหน้าที่ในการกลั่นกรองผู้ประกอบการ โดยพิจารณาจากศักยภาพ ความเป็นไปได้
ทางการตลาด และสมรรถนะในการสร้างผลผลิต (Output) ในภาพรวมของหน่วย UBI ทั้งนี้คณะกรรมการ



4 
 

กลั่นกรองฯ ประกอบด้วย (1) ผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นกรรมการประเมินในเครือข่าย ไม่น้อยกว่า 1 คน (2) อนุกรรมการ
ส่งเสริมการบ่มเพาะวิสาหกิจและการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาในสถาบันอุดมศึกษา ไม่น้อยกว่า 1 คน (3) 
กรรมการกลาง/ผู้ทรงคุณวุฒิที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) พิจารณาคัดเลือก ไม่น้อยกว่า 1 คน 
และ (4) ผู้แทนจากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไม่น้อยกว่า 1 คน  
 3.9 คณะกรรมการด าเนินงานโครงการกลั่นกรองข้อเสนอโครงการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ ปีงบประมาณ    
พ.ศ. 2562 คือ กลุ่มบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งจากอธิการบดี/รองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งหน่วยบ่มเพาะ
วิสาหกิจ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ด าเนินการแต่งตั้งตามความเหมาะสม โดยมีผู้จัดการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจเปน็
ผู้เสนอรายช่ือไปยังประธานคณะกรรมการบริหารหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อพิจารณา 
 3.10 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา 
เครือข่ายภาคกลางตอนบน คือ กลุ่มบุคคลที่ประธานคณะท างานเครือข่ายเชิงประเด็น C-UBI ซึ่งในที่นี้คือ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แต่งตั้งข้ึนเพื่อท าหน้าที่ในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยบ่มเพาะ
วิสาหกิจที่ได้รับการอนุมัติ ตามดัชนี้ ช้ีวัดความส าเร็จในข้อก าหนดโครงการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจใน
สถาบันอุดมศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมีการติดตามและประเมินผลภายในระยะเวลา 2 ปี จ านวน 4 
ครั้ง ทุกรอบ 6 เดือน องค์ประกอบคณะกรรมการฯ จ านวน 5-7 คน ประกอบด้วย (1) ผู้แทนหน่วยบ่มเพาะ
วิสาหกิจจากเครือข่าย C อื่นๆ ไม่น้อยกว่า 1 คน (2) ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไม่น้อยกว่า 
1 คน (3) ผู้แทนกรรมการกลาง/ผู้ทรงคุณวุฒิของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ไม่น้อยกว่า 1 คน 
(4) ผู้แทนจากภาคธุรกิจเอกชน ไม่น้อยกว่า 2 คน (5) ผู้ทรงคุณวุฒิหรือนักวิชาการ ไม่น้อยกว่า 1 คน และ  
(6) ประธานคณะท างานเครือข่ายเชิงประเด็น C-UBI แต่ละเครือข่ายที่รับการประเมิน เป็นเลขานุการ 
 
4.  หน้าท่ีความรับผิดชอบ 
 หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้เกี่ยวข้องในกระบวนการ การคัดเลือกผู้ประกอบการเพื่อเข้ารับการบ่มเพาะ
วิสาหกิจตามข้อก าหนดโครงการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีดังนี ้
 4.1 ประธานคณะกรรมการบริหารหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ หมายถึง อธิการบดี/รองอธิการบดีที่ได้รับ
มอบหมาย ซึ่งมีหน้าที่ในการพิจารณารายช่ือผู้เช่ียวชาญเพื่อออกประกาศหรือค าสั่งเกี่ยวกับการด าเนินงานของ
หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ ตลอดจนควบคุม ดูแล การด าเนินงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 
ภายใต้ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรือค าสั่งของมหาวิทยาลัย 
 4.2 ผู้เชี่ยวชาญหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ หมายถึง อาจารย์/ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความเช่ียวชาญในสาขา
ที่เกี่ยวข้องและมีความจ าเป็นส าหรับการพัฒนาธุรกิจที่ได้รับการแต่งตั้ง ซึ่งมีหน้าที่ในการก าหนดรูปแบบในการ
ประเมิน เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก ด าเนินการคัดเลือก วินิจฉัยสถานประกอบการ วางแผนการบ่มเพาะ
ผู้ประกอบการเฉพาะราย ให้ข้อมูลแก่คณะอนุกรรมการกลั่นกรองฯ และให้บริการตามแผนงาน 
 4.3 ผู้จัดการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ หมายถึง บุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนาที่ได้รับการแต่งตั้งจาก
อธิการบดี ซึ่งมีหน้าที่ในการวางแผนการปฏิบตัิงานและงบประมาณ จัดสรรหน้าที่ ด าเนินการ รวมทั้งติดตามและ
ประเมินผลการคัดเลือกผู้ประกอบการเพื่อเข้ารับการบ่มเพาะวิสาหกิจตามข้อก าหนดโครงการหน่วยบ่มเพาะ
วิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
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 4.4 บุคลากรหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ หมายถึง บุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนาที่ปฏิบัติงานในหน่วย 
บ่มเพาะวิสาหกิจ ซึ่งมีหน้าที่ในการด าเนินการคัดเลือกผู้ประกอบการเพื่อเข้ารับการบ่มเพาะวิสาหกิจตาม
ข้อก าหนดโครงการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอดุมศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 4.5 คณะอนุกรรมการกลั่นกรองข้อเสนอโครงการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา เครือข่าย
ภาคกลางตอนบน หมายถึง กลุ่มบุคคลที่ประธานคณะท างานเครือข่ายเชิงประเด็น C-UBI เครือข่ายภาคกลาง
ตอนบน แต่งตั้งข้ึน ซึ่งมีหน้าที่ในการกลั่นกรองผู้ประกอบการ โดยพิจารณาจากศักยภาพ ความเป็นไปได้ และ
สมรรถนะในการสร้างผลผลิต (Output) ในภาพรวมของหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ 
 
5. องค์ความรู้ส าคัญส าหรับผู้ปฏิบัติงานใหม่ในการคัดเลือกผู้ประกอบการเข้ารับการบ่มเพาะวิสาหกิจตาม
ข้อก าหนดโครงการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา ปี พ.ศ. 2562 
 5.1 หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ  
  5.1.1 ความเป็นมาของหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ (Business Incubator) เป็น
กลไกส าคัญในการขับเคลื่อนที่ก่อให้เกิดการก่อตั้งวิสาหกิจใหม่ (Start up Companies) ที่มีความเป็นไปได ้
ในเชิงธุรกิจ ทั้งนี้หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจถือเป็นแหล่งหลอมรวมความรู้ด้านเทคโนโลยีกับความรู้ด้านธุรกิจมา
รวมกัน ผ่านกระบวนการด าเนินงานร่วมกันโดยใช้ทรัพยากรในด้านต่าง ๆ เช่น สถานที่ การบริการให้ค าปรึกษา 
บุคลากร เป็นต้น 
    สุรัตน์ แท่นประเสริฐกุล (2548) ได้อธิบายความเป็นมาของหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจไว้ดังนี้  
หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจเกิดข้ึนจากความต้องการในการรวบรวมทรัพยากรและสภาพแวดล้อมที่จะสนับสนุน  
การพัฒนาโครงการใดโครงการหนึ่ง ภายใต้แนวคิด หน่วยงานที่ให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One stop 
Service) โดยในช่วงปลายศตวรรษที่ 1970 ถึงต้นศตวรรษที่ 1980 กลุ่มประเทศทางตะวันตกเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรม
ได้รับผลกระทบในวิกฤตการเลิกจ้างงานและเกิดการว่างงานข้ึน จึงพยายามสร้างอุตสาหกรรมใหม่เพื่อเร่งการจา้งงาน 
ท าให้กลุ่มประเทศในทวีปยุโรปและสหรัฐอเมริกาน ากลไกหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจมาใช้เป็นกลยุทธ์ส าคัญในการ
แก้ปัญหาดังกล่าว ทั้งนี้ในช่วงต้นศตวรรษที่ 1980 หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจได้ปรับปรุงจากการจัดการแบบ  
บนลงล่าง (Top-down) เพื่อให้สามารถเข้าถึงสาธารณชนภายใต้แนวคิดการถ่ายโอนเงินทุนที่น ามาใช้ในการ
หมุนเวียนความรู้และสร้างงานจากประเทศที่พัฒนาแล้วไปยังประเทศที่ก าลังพัฒนาหรือประเทศด้อยพัฒนา  
ซึ่งก่อให้เกิดวงจรการพัฒนาแบบล่างข้ึนบน (Bottom-up) และให้ความส าคัญในการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ 
ในท้องถ่ินเพื่อสร้างงานและถ่ายโอนความรู้สู่ระดับชุมชน ในเวลาเดียวกันหลายประเทศเริ่มน าหน่วยบ่มเพาะ
วิสาหกิจมาใช้ในฐานะเครื่องมือเพื่อสนับสนุนการสร้างนวัตกรรม (Innovation) และก่อให้เกิดการถ่ายทอดทาง
เทคโนโลยี (Technology Transfer) กับองค์กรและหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งนี้ ลัลกากา (Lalkaka. 2001) ได้เสนอ
วิวัฒนาการแนวความคิดของหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจไว้ดังนี้ 
    ในยุคแรกช่วงต้นปี 1980 หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจเป็นหน่วยงานที่ให้สนับสนุนด้านพื้นที่และ  
สิ่งอ านวยความสะดวก โดยบริษัทที่จะเข้ามาใช้สถานที่จะต้องผ่านการคัดเลือกมาก่อน เห็นได้ว่าในช่วงนี้  
หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจจะมุ่งเน้นเฉพาะการให้ความสะดวกทางกายภาพในการจัดตั้งและด าเนินธุรกิจ ต่อมา
ในช่วงปี 1990 หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจมีความเช่ียวชาญมากข้ึนจึงเริ่มขยายขอบเขตการให้บริการที่นอกเหนือจาก
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การสนับสนุนปัจจัยทางกายภาพไปสู่การให้บริการด้านอื่น ๆ เช่น การให้ค าปรึกษาที่จ าเป็นต่อการจัดตั้งและ
ด าเนินธุรกิจ การส่งเสริมทักษะ การสร้างเครือข่ายในการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศ การจัดการงบประมาณ เป็นต้น 
ด้วยเหตุน้ีหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจจึงมีลักษณะเป็นองค์กรที่มีวัตถุประสงค์ในการด าเนินงานที่หลากหลาย (Multi-
purpose Incubators) เพื่อให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว และช่วงท้ายของปี 1990 จากการพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ( Information and Communication Technology; ICT) ท าให้เกิด
รูปแบบของหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจสมัยใหม่ คือ หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจที่มุ่งเน้นด้านเทคโนโลยี (Technology 
Incubator) และหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจเสมือน (Virtual Incubator) ที่ไม่จ าเป็นต้องสนับสนุนปัจจัยทาง
กายภาพเช่นในอดีตที่ผ่านมา 
    จากที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่า หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจด าเนินการมาเป็นระยะเวลานานกว่า 
40 ปี มีการพัฒนาแบบค่อยเป็นค่อยไป แต่ปัจจัยที่ท าให้เกิดการพัฒนาแบบก้าวกระโดด คือ ความเจริญก้าวหน้า
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ท าให้รูปแบบการด าเนินงานเปลี่ยนแปลงไป  
  5.1.2 ความหมายของหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ จากความเป็นมาและวิวัฒนาการของหน่วยบ่มเพาะ
วิสาหกิจตั้งแต่แรกจนถึงปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไปตามล าดับ ท าให้ค าจ ากัดความของหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ
แตกต่างกันไปตามระยะเวลาและสถานการณ์ที่เกิดข้ึนดังนี้ 
    สมาคมหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจแห่งชาติของประเทศสหรัฐอเมริกา (The US National Business 
Incubation Association; NBIA) ได้อธิบายไว้ว่า หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ (Business Incubator) เป็นเครื่องมือ
ในการพัฒนาเศรษฐกิจทั้งในระดับท้องถ่ินและระดับประเทศ (Rubin, Aas & Stead. 2015) โดยเป็นหน่วยงานที่
ช่วยพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (New Entrepreneur) และธุรกิจจัดต้ังใหม่ (Start up Companies) ผ่านบริการ
ต่าง ๆ เช่น การให้ความรู้ด้านการบริหารจัดการ การให้บริการด้านสถานที่ เป็นต้น เพื่อสร้างโอกาสและปัจจัย
สนับสนุนส าหรับการเติบโตและเพิ่มอัตราการอยู่รอดของบริษัท (สุรัตน์ แท่นประเสริฐกุล. 2548) สอดคล้องกับ 
เลวิส แอนเดอร์สัน และโมนาร์ (Lewis, Anderson & Monar. 2011) ที่กล่าวว่า หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจเป็น
หน่วยงานอนุบาลที่พัฒนาโปรแกรมเพื่อเร่งความส าเร็จให้กับบริษัทของผู้ประกอบการใหม่หรือบริษัทจัดตั้งใหม่
ด้วยการสนับสนุนทรัพยากรและบริการทางธุรกิจ การบริหารจัดการ และการแนะน าเครือข่ายที่เหมาะสม  
โดยการเช่ือมโยงกับสถาบันศึกษาที่มีความพรอ้มในองค์ความรู้และเครือข่ายองค์กรทีเ่กี่ยวข้อง รวมถึงผู้เช่ียวชาญ
ในการให้ค าปรึกษา จัดฝึกอบรม ถ่ายทอดองค์ความรู้ทั้งด้านเทคนิคและด้านธุรกิจ บูรณาการความช่วยเหลือและ
ให้การสนับสนุนต่าง ๆ ให้ผู้ประกอบการสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ของตนเองและสามารถน านวัตกรรมใหมอ่อกสู่
เชิงพาณิชย์ ตลอดจนเรียนรู้การท าธุรกิจจนผู้ประกอบการสามารถด าเนินธุรกิจของตนได้อย่างยั่งยืนต่อไป ทั้งนี้
หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจแตกต่างจากอุทยานวิทยาศาสตร์ โดยหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจจะด าเนินการร่วมกับ
ผู้ประกอบการใหม่หรือธุรกิจใหม่ในช่วงเริ่มต้น ซึ่งโดยทั่วไปจะด าเนินการไม่เกิน 3 ปี ขณะที่อุทยานวิทยาศาสตร์
เป็นเสมือนนิคมวิจัยที่ด าเนินโครงการวิจัยและพัฒนาตั้งแต่ขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่ที่ได้รับจากภาคเอกชน 
ภาครัฐ หรือมหาวิทยาลัย ซึ่งส่วนใหญ่ไม่ได้มุ่งเน้นการให้ค าปรึกษาทางด้านธุรกิจเป็นหลัก  แต่มุ่งเน้นการสร้าง
สภาพแวดล้อมเพื่อส่งเสริมการวิจัยและพื้นฐานทางเทคโนโลยี (Guadix. 2016; สมาคมหน่วยบ่มเพาะธุรกิจและ
อุทยานวิทยาศาสตร์ไทย. 2552) 
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  5.1.3 ประเภทของหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ วัตถุและรูปแบบของหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในแต่ละ
ประเทศจะมีลักษณะที่แตกต่างกันไปตามสภาพเศรษฐกิจและสังคม จึงมีการจัดแบ่งประเภทตามวัตถุประสงค์
และรูปแบบการใหบ้รกิารดังนี้ (สุรัตน์ แท่นประเสริฐกุล. 2548; มงคล ธีระนานนท์. 2555; Lewis, Anderson & 
Monar. 2011; วันทนี แก้วเรือง. 2558) 
    (1) การจ าแนกประเภทตามวัตถุประสงค์ แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ หน่วยบ่มเพาะ
วิสาหกิจแบบฝังตัวในองค์กร หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจแบบอิสระ และหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
     (1.1) หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจแบบฝังตัวในองค์กร (Embedded Incubators)  เป็น
หน่วยงานที่อยู่ภายใต้องค์กรขนาดใหญ่หรืออาจจะก่อตัวเป็นเครือข่ายกับหน่วยบ่มเพาะ วิสาหกิจอื่น ๆ โดยมี
วัตถุประสงค์หลักในการให้ค าปรึกษาทางธุรกิจเฉพาะบริษัทในเครือเท่านั้น ซึ่งแตกต่างจากหน่วยบ่มเพาะ
วิสาหกิจประเภทอื่น ๆ  ที่ให้บริการแก่ผู้เข้ารับบริการทั่วไป อย่างไรก็ตามพนักงานของหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ
ประเภทนี้จะท างานในลักษณะไม่ประจ า (Part Time) และใช้เวลาในส่วนที่เหลือท างานประจ าของตนเอง 
ในบริษัทในเครือ 
     (1.2) หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจแบบอิสระ ( Independent Incubators) มีวัตถุประสงค์ 
ในการให้บริการด้านพื้นที่และค าแนะน าทางธุรกิจที่เป็นของตนเองโดยปราศจากการพึ่งพากลุ่มภายนอกองค์กร  
หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจประเภทนี้อาศัยรายได้จากลูกค้าของตนเพื่อใช้ในการด าเนินการ โดยรายได้หลักจะได้รับ
จาก 2 ทาง คือ จากการให้เช่าพื้นที่และจากค่าธรรมเนียมการให้บริการของหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ 
     (1.3) หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Technology Incubators) 
เป็นหน่วยงานที่จัดต้ังข้ึนโดยมีวัตถุประสงค์เฉพาะด้าน นอกเหนือจากการให้บริการด้านด้านพื้นที่และค าแนะน า
ทางธุรกิจแล้ว หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะต้องมีบริการเฉพาะทาง  เช่น การ
ส่งเสริมการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อให้เกิดการสร้างและพัฒนานวัตกรรมส าหรบับริษัทใหม่ การเช่ือมโยงงานวิจัย
และสถาบันการศึกษา การอ านวยความสะดวกในการสร้างผลผลิต เป็นต้น ทั้งนี้อุทยานวิทยาศาสตร์ (Technology 
Parks) จะถูกรวมอยู่ในความหมายของหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจด้านเทคโนโลยีด้วย  
    (2) การจ าแนกประเภทตามรูปแบบด าเนินการ ในประเทศไทยมีรูปแบบการด าเนินการของ
หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ 2 ลักษณะ ได้แก่ หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจที่ด าเนินการแบบไม่มีพื้นที่ และหน่วยบ่มเพาะ
วิสาหกิจที่ด าเนินการแบบมีพื้นที่ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
     (2.1) หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจที่ด าเนินการแบบไม่มีพื้นที่ (Out-wall Inubator) หรือหน่วย
บ่มเพาะวิสาหกิจเสมือน (Virtual Incubator) คือ หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจที่ไม่มีสถานที่ให้ผู้ประกอบการเข้ามา
ใช้พื้นที่ในการบ่มเพาะก่อนเริ่มต้นและระหว่างด าเนินธุรกิจ โดยให้ค าปรึกษาจากผู้เช่ียวชาญในสาขาต่าง ๆ 
ตลอดจนการฝึกอบรม การให้บริการด้านเทคโนโลยี และการบริการอื่น ๆ  
     (2.2) หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจที่ด าเนินการแบบมีพื้นที่  (In-wall Incubator หรือ With 
Walls Incubator) คือ หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจที่มีพื้นที่ส านักงานและสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง  ๆ โดย
ผู้ประกอบการสามารถเข้ามาใช้พื้นที่โดยอาจมีค่าเช่าหรือค่าธรรมเนียมเกิดข้ึน ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่ต่ ากว่าการใช้
พื้นที่ภายนอก มุ่งให้การสนับสนุนเช่นเดียวกับหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจที่ด าเนินการแบบไม่มีพื้นที่ อย่างไรก็ตาม
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การให้บริการด้านพื้นที่ของหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจแต่ละแห่งจะมีสิ่งอ านวยความสะดวก รูปแบบ และค่าธรรมเนียม
ที่แตกต่างกันออกไป ทั้งนี้ผู้ประกอบการที่เข้ามาใช้บริการอาจได้รับสิทธิพิเศษด้านภาษี (จินตนา บุญบงการ. 
2550)  
  5.1.4 การบ่มเพาะวิสาหกิจในประเทศไทย จากการที่รัฐบาลตระหนักถึงความส าคัญและส่งเสริม 
การพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ซึ่งกระบวนการบ่มเพาะวิสาหกิจ (Business Incubation)
เป็นหนึ่งในกลไกลส าคัญในการพัฒนาระบบเศรษฐกิจของประเทศ ช่วยสร้างและเพิ่มอัตราความส าเร็จในการ
ด าเนินธุรกิจของผู้ประกอบการใหม่ ประเทศไทยได้ด าเนินกิจกรรมบ่มเพาะวิสาหกิจครั้งแรกในปี พ.ศ. 2545  
โดยมีล าดับและหน่วยงานด าเนินการดังนี้ (วันทนี แก้วเรือง. 2558) 
    (1) ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เริ่มด าเนินการเกี่ยวกับ
การบ่มเพาะวิสาหกิจในปี พ.ศ. 2545 ในนามกิจกรรมบ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี ภายใต้อุทยานวิทยาศาสตร์
ประเทศไทย เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย และในปีดังกล่าวยังมีการจัดตั้งอุทยานวิทยาศาสตร์ 
ในภูมิภาคข้ึน ได้แก่ อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ และมีการ
ด าเนินการจนสิ้นสุดระยะที่ 1 เมื่อปี พ.ศ. 2553 กระทั่งวันที่ 28 มีนาคม 2554 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ 
แนวทางการบริหารกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ โดยให้มีหน่วยงานกลางท าหน้าที่ส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์
ในภาพรวมของประเทศ ซึ่งขอบเขตของการส่งเสริมครอบคลุมทั้งอุทยานวิทยาศาสตร์ที่ได้จัดต้ังและด าเนินการ
อยู่แล้วและหน่วยงานที่จะจัดตั้งข้ึนในอนาคตทั้งที่เป็นการลงทุนของภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อให้ภาพรวม 
การด าเนินงานของอุทยานวิทยาศาสตร์เป็นไปเพื่อตอบสนองเป้าหมายการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่อาศัย
ความรู้และนวัตกรรมทั้งในระดับภูมิภาคและระดับประเทศอย่างมีเอกภาพ ปัจจุบันอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
ตั้งอยู่ที่ตั้งอยู่บริเวณถนนพหลโยธิน กิโลเมตรที่ 42 ระหว่างมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิตและสถาบัน
เทคโนโลยีแห่งเอเชีย (Asian Institute of Technology; AIT) นอกจากนี้ยังมีอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค 
จ านวน 3 แห่ง คือ (1.1) อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นแกนหลักด าเนินงานร่วมกับ
มหาวิทยาลัยในพื้นที่ มุ่งเน้นอุตสาหกรรมในห่วงโซ่คุณค่าของพืช ผัก ผลไม้ สมุนไพรเมืองเหนือและข้าว ตั้งแต่
การวิจัยและพัฒนาพันธ์ุไปจนถึงการแปรรูป และอุตสาหกรรม IT Software และ Digital Content เช่ือมโยง
อุตสาหกรรมการผลิต หัตถอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว และอุตสาหกรรมออกแบบและสร้างสรรค์ (1.2) อุทยาน
วิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นแกนหลักด าเนินงานร่วมกับมหาวิทยาลัย 
ในพื้นที่ มุ่งเน้นอุตสาหกรรมในหว่งโซ่คุณค่าของข้าว อ้อย มันส าปะหลัง สุกร ไก่ และอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนกิส์
และสารสนเทศ ได้แก่ Hard Disk, Enterprise Software และ Embedded Software และ (1.3) อุทยาน
วิทยาศาสตร์ภาคใต้ มีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นแกนหลักด าเนินงานร่วมกับมหาวิทยาลัยในพื้นที่ มุ่งเน้น
อุตสาหกรรมยางพาราครบวงจร อุตสาหกรรมปาล์มน้ ามัน และอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่มีศักยภาพ เช่น สมุนไพร
และเครื่องส าอาง ชีวการแพทย์ พลังงานทดแทน เป็นต้น (จิตรลดา พิศาลสุพงศ์ และคณะ. 2557) 
    (2) ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ในปี พ.ศ.2547 เริ่มด าเนินการบ่มเพาะ
วิสาหกิจในนาม หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา (University Business Incubator; UBI) โดยร่วม
ด าเนินการกับสถาบันการศึกษาด้วยการสนับสนุนงบประมาณเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย บุคลากร 
และผู้สนใจทั่วไปเป็นผู้ประกอบการรายใหม่อย่างเป็นระบบ   
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  5.1.5 หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษาของประเทศไทย จากการที่ภาครัฐมีนโยบาย
สนับสนุนการสร้างผู้ประกอบการใหม่ โดยมอบหมายหน่วยงานต่าง  ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เช่น กระทรวง
อุตสาหกรรม ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SMEs Bank) กระทรวง
พาณิชย์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกระทรวงศึกษาธิการร่วมกันด าเนินนโยบายสนับสนุนการ
สร้างผู้ประกอบการใหม่เพื่อให้เป็นรูปธรรมมากข้ึน ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จึงได้รับ
การสนันสนุนงบประมาณเพื่อด าเนินโครงการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษาข้ึนในช่วงปลาย พ.ศ. 
2547 และเริ่มด าเนินการในปี พ.ศ. 2548 โดยมีหน้าที่บ่มเพาะให้เกิดผูป้ระกอบการใหม่ (New Entrepreneurs) 
และบริษัทจัดตั้งใหม่ (Start up Companies) ที่จะได้รับการดูแลให้มีพัฒนาการและเติบโต ด้วยการใช้ข้อได้เปรียบ
จากสภาพแวดล้อมทางวิชาการ เสริมสร้างความเข้มแข็งและสามารถพัฒนาเป็นบริษัทเต็มรูปแบบบในอนาคต 
(Spin off Companies) รวมทั้งเป็นช่องทางในการน าผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมที่สร้างในสถาบันอุดมศึกษา
พัฒนาสู่กระบวนการใช้งานเชิงพาณิชย์ สร้างวงจรรายได้ เพื่อให้ผลประโยชน์กลับสู่สถาบันอุดมศึกษาและ
ประเทศในระยะยาว ทั้งนี้ในยุคเริ่มต้นของหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 มีมหาวิทยาลัย 
ที่ได้รับการสนับสนุนให้จัดต้ังหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ จ านวน 25 แห่ง ซึ่งรวมถึงมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
    หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษาของประเทศไทยได้น ารูปแบบมาจาก University of 
North Carolina ประเทศสหรัฐอเมริกา (สุรัตน์ แท่นประเสิรฐกุล. 2548 ; ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา. 2555) โดยวัตถุประสงค์ที่ส าคัญดังนี้ 
    (1) สร้างแรงบันดาลใจ (Inspire) โดยผลักดันและส่งเสริมผลงานวิจัยของสถาบันอุดมศึกษา 
ให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ที่สร้างมูลค่าสู่ภาควิสาหกิจ พร้อมทั้งกระตุ้นให้นักศึกษา นักวิจัย คณาจารย์ และบุคลากร
ของมหาวิทยาลัยเกิดแรงบันดาลใจในการประกอบธุรกิจจากองค์ความรู้หรืองานวิจัย 
    (2) ถ่ายทอดองค์ความรู้ (Teach) โดยการให้ค าปรึกษาและข้อมูลในการจัดตั้งและด าเนิน 
วิสากิจใหม่ สร้างความสามารถด้านการตลาด การเงิน การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และกฎระเบียบต่าง ๆ  ตลอดจน 
จัดฝึกอบรมให้ผู้เข้ารับบริการมีความรู้ความเข้าใจในฐานะผู้ประกอบการ ซึ่งไม่ใช่การสอนเพียงทฤษฎี 
    (3)  เช่ือมต่อเครือข่าย (Connect) โดยการประสานงานระหว่างภาครัฐและเอกชนเพื่ออ านวย
ความสะดวกในการจัดต้ังบริษัทและการด าเนินธุรกิจ 
    (4) สร้างสรรค์ (Create) โดยส่งเสริมให้ผู้เข้ารับบริการสร้างวิสาหกิจจากการน าความรู้และ
ความคิดสร้างสรรค์มาแปลงเป็นทรัพยากรการผลิตในการสร้างนวัตกรรมใหม่  
    ในปีงบประมาณ 2552 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้ก าหนดนโยบายสนับสนุน
การปฏิบัติงานของหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในอุดมศึกษาในรูปแบบเครือข่าย เพื่อด าเนินกิจกรรมการบ่มเพาะและ
เสริมสร้างผู้ประกอบการที่มีศักยภาพสูง ปัจจุบันหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในอุดมศึกษามีสถาบันการศึกษาที่ร่วม
ด าเนินการ ผ่านกลไกเครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษาในพื้นที่ภูมิภาคทั้ง 9 แห่ง  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
(ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. 2561) 
    (1) เครือข่ายภาคกลางตอนบน มีสถาบันการศึกษาที่เป็นสมาชิกในเครือข่าย จ านวน 16 
สถาบัน ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (สถาบันแม่ข่าย) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มหาวิทยาลัยราช ภัฏ 
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วไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
มหาวิทยาลัยหอการค้า มหาวิทยาลัยรามค าแหง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยศรีปทุม มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และสถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
    (2) เครือข่ายภาคกลางตอนล่าง มีสถาบันการศึกษาที่เป็นสมาชิกในเครือข่าย จ านวน 13 
สถาบัน ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (สถาบันแม่ข่าย) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลรัตนโกสินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยสยาม มหาวิทยาลัยเอเชีย
อาคเนย์ และวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม 
    (3) เครือข่ายภาคตะวันออก มีสถาบันการศึกษาที่เป็นสมาชิกในเครือข่าย จ านวน 2 สถาบัน 
ได้แก่ มหาวิทยาลัยบูรพา (สถาบันแม่ข่าย) และมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
    (4) เครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มีสถาบันการศึกษาที่เป็นสมาชิกในเครือข่าย 
จ านวน 6 สถาบัน ได้แก่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (สถาบันแม่ข่าย) มหาวิทยาลัยนครพนม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี และมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
    (5) เครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง มีสถาบันการศึกษาที่เป็นสมาชิกในเครือข่าย 
จ านวน 9 สถาบัน ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนารี (สถาบันแม่ข่าย) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอสีาน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ มหาวิทยาลัย  
ราชภัฏสุรินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล และมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
    (6) เครือข่ายภาคเหนือตอนบน มีสถาบันการศึกษาที่เป็นสมาชิกในเครือข่าย จ านวน 7 สถาบัน 
ได้แก่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (สถาบันแม่ข่าย) มหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น มหาวิทยาลัย  
แม่โจ้ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  
    (7) เครือข่ายภาคเหนือตอนล่าง มีสถาบันการศึกษาที่เป็นสมาชิกในเครือข่าย จ านวน 5 
สถาบัน ได้แก่ มหาวิทยาลัยนเรศวร (สถาบันแม่ข่าย) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  
    (8) เครือข่ายภาคใต้ตอนบน มีสถาบันการศึกษาที่เป็นสมาชิกในเครือข่าย จ านวน 4 สถาบัน 
ได้แก่ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (สถาบันแม่ข่าย) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 
และมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
    (9) เครือข่ายภาคใต้ตอนล่าง มีสถาบันการศึกษาที่เป็นสมาชิกในเครือข่าย จ านวน 6 สถาบัน 
ได้แก่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สถาบันแม่ข่าย) มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  
ศรีวิชัย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา และมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 
  5.1.6 หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ก่อตั้งข้ึนด้วยการสนับสนุนงบประมาณจาก
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (ปัจจุบันคือ ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม) ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2548 ภายใต้ช่ือ หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
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และมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเพื่อให้รูปแบบการด าเนินงานครอบคลุมและสอดคล้องกับนโยบายของภาครัฐ
และมหาวิทยาลัย ดังนี้ 
    พ.ศ. 2550 ได้จัดตั้งส่วนงานด้านทรัพย์สินทางปัญญาข้ึนเพื่อให้การด าเนินงานครอบคลุมและ
เช่ือมต่อกับการน างานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์อย่างเป็นระบบภายใต้การด าเนินงานของหน่วยบ่มเพาะ
วิสาหกิจ โดยมีส่วนงานบ่มเพาะวิสาหกิจที่ด าเนินการพัฒนาผูป้ระกอบการใหม่ และส่วนงานทรัพย์สินทางปญัญา
ที่ด าเนินการขอรับความคุ้มครองและบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัย ภายหลังมีการปรับ  
ช่ือหน่วยงานเป็น หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจและจัดการทรัพย์สินทางปัญญา 
    พ.ศ. 2557 มีการแยกส่วนงานบ่มเพาะวิสาหกิจและส่วนงานทรัพย์สินทางปัญญาออกจากกัน 
และจัดตั้งเป็น 2 หน่วยงาน คือ หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ และหน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอด
เทคโนโลยี โดยอยู่ภายใต้ก ากับของสถานบันวิจัยและพัฒนา 
    พ.ศ. 2558-ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยสวนดุสิตเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐจึงเปลี่ยนแปลงจาก 
หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เป็น “หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต”  
ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้ก ากับของสถานบันวิจัยและพัฒนา โดยมีรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาการศึกษาเปน็
ผู้ก ากับดูแล 
 5.2 ผู้ประกอบการ 
  5.2.1 ความหมายของผู้ประกอบการ ผู้ประกอบการ (Entreprenuer) คือ บุคคลที่น าเอาทรัพยากร
ต่าง ๆ ได้แก่ เงินทุน แรงงาน วัสดุ และทรัพย์สินต่าง  ๆ มารวมกันเพื่อให้เกิดมูลค่าสูงข้ึน ท าให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ด้วยนวัตกรรมใหม่ ๆ  โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสวงหารายได้และก าไร ภายใต้สภาวะ
ที่มีความเสี่ยงและไม่แน่นอน (Hisrich & Peter. 1992; ชูชัย สมิทธิไกร. 2548) ทั้งนี้ แฮทเทน (Hatten, 2006) 
ได้ระบุลักษณะพฤติกรรมของผู้ประกอบการดังนี้ (1) มีความคิดสร้างสรรค์ (Creation) ในการริเริ่มด าเนิน 
ธุรกิจใหม่ (2) มีการสร้างนวัตกรรม ( Innovation) ในการผลิตสินค้าใหม่ รวมถึงกระบวนการด าเนินธุรกิจ 
การตลาด และการจัดการองค์กรด้วยกระบวนการใหม่  ๆ (3) มีความสามารถในการบริหารความเสี่ยง (Risk 
Management) โดยการแสดงถึงความรับผิดชอบต่อความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนในการประกอบธุรกิจ เช่น  
การขาดทุน การพยากรณ์ยอดขายที่ผิดพลาด ความล้มเหลวในการลงทุน เป็นต้น  (4) มีความสามารถในการ
บริหารงาน (General Management) โดยผู้ประกอบการจะต้องมีแนวทางในการด าเนินธุรกิจ วางแผนการ
บริหารงาน ด าเนินงานตามแผน ควบคุมดูแลการด าเนินงานของฝ่ายต่าง  ๆ  และจัดสรรทรัพยากรให้เหมาะสม 
และ (5) มีความมุ่งหวังในประสิทธิภาพ (Performance Intention) โดยผู้ประกอบการจะต้องคาดหวังถึง 
ผลก าไรและการเติบโตของธุรกิจ 
  5.2.2 คุณลักษณะการเป็นผู้ประกอบการ ลักษณะที่ช่วยส่งเสริมให้ผู้ประกอบการประสบความส าเร็จ  
16 ประการ มีดังนี้ (วันทนี แก้วเรือง. 2558 ; Dess, Lumpkin & Taylor. 2005; อ านาจ ธีระวนิช. 2549;  
สุปรียา ศรีจริต. 2555; ผุสดี รุมาคม. 2540; อรพรรณ จันทร์อินทร์. 2554) 
    (1)  ความกล้าเสี่ยง (Risk Taking) ความเสี่ยง คือ โอกาสที่ ธุรกิจจะเกิดความผิดพลาด  
ความเสียหาย หรือเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอน ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบเชิงลบต่อ  
การบรรลุเป้าหมายขององค์กร โดยความเสี่ยงที่ผู้ประกอบการต้องเผชิญมี 4 กลุ่ม ดังนี้  
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     (1.1) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) เป็นความเสี่ยงที่ เกิดจากการก าหนด 
แผนกลยุทธ์และการวางแผนการด าเนินงานที่ไม่สอดคล้องกับบริบทของธุรกิจ หรือไม่เหมาะสมกับการน าไป
ปฏิบัติ 
     (1.2)  ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) ที่เกิดจากปัจจัยภายใน เช่น การขาดทุน
จากการด าเนินงาน การขาดสภาพคล่องทางการเงิน เป็นต้น และความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอก เช่น ความผันผวน
ของอัตราดอกเบี้ยของสถาบันการเงิน การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง นโยบายกีดกันทางการค้า เป็นต้น  
     (1.3) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ (Operating Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกิดข้ึนจากบุคคล 
กระบวนการท างาน เทคโนโลยี การน านวัตกรรมหรือเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้ และปัจจัยภายนอก  
     (1.4) ความเสี่ยงด้านกฎหมายและกฎระเบียบ (Compliance Risk) เป็นความเสี่ยงที่
เกิดข้ึนจากการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน 
    (2) ต้องการมุ่งความส าเร็จ (Need for Achievement) เมื่อผู้ประกอบการมองเห็นโอกาส
ความเป็นไปได้ มีการหาข้อมูล และวางแผนไว้อย่างดีแล้ว จะมุ่งมั่นใช้พลังงาน ความคิด สติปัญญาและ
ความสามารถที่มีเพื่อให้บรรลุความส าเร็จตามที่วางไว้ โดยไม่ค านึงถึงความยากล าบาก ปัญหาอุปสรรคหรือ 
แรงกดดัน รวมทั้งมีความกระตือรือร้นและไม่หยุดนิ่ง 
    (3) มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (Creativity) เป็นการน าประสบการณ์ในอดีตมาประยุกต์ใช้ 
เพื่อหาวิธีการใหม่ที่ดีกว่าเดิมมาใช้ในการบริหารธุรกิจ เป็นผู้เข้าถึงปัญหา มีความช านาญ ทักษะความสามารถ 
ในการด าเนินการ และจะมีแนวทางพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการ ปรับปรุงกระบวนการด าเนินงานอยู่ตลอดเวลา 
กล้าที่จะผลิตสินค้าที่แตกต่างจากตลาดที่มีอยู่เดิม กล้าใช้วิธีการขายที่ไม่เหมือนใคร กล้าประดิษฐ์ค้นคว้ า 
สิ่งแปลกใหม่เข้าสู่ตลาด 
    (4) ความสามารถโน้มน้าวจิตใจผู้อื่น (Ability to Motivate) ผู้ประกอบการที่ดีต้องมีความสามารถ
ในการชักจูงโน้มน้าวจิตใจ หรือแสดงถึงความเป็นไปได้ให้ผู้อื่นให้ความร่วมมือช่วยเหลือในการท างาน รู้จักใช้
ความสามารถในการท างานสร้างทัศนคติและแรงจูงใจต่อผู้ร่วมงานให้เข้าใจการท างานและเต็มใจปฏิบัติงาน
ตามที่วางไว้ สามารถโน้มน้าวใจผู้ให้เงินทุน เช่น ธนาคาร ญาติพี่น้อง เพื่อนฝูง ให้คล้อยตามและยินดีให้การ
สนับสนุนทางการเงินและการลงทุน 
    (5) น าประสบการณ์ในอดีตมาเป็นบทเรียน (Learning from Experience) เพื่อประยุกต์ใช้ 
ในการท างานหรือน าไปปรับปรุงการท างานให้ดีข้ึน โดยมองเหตุการณ์ต่าง ๆ  ว่าเป็นโอกาสที่จะได้เรียนรู้ แม้ว่า
จะไม่สามารถท าได้ส าเร็จ รวมทั้งมองหาวิธีการใหม่ ๆ ในการแก้ไขปัญหา  
    (6) มีความสามารถในการบริหารงานและมีความเป็นผู้น าที่ด ี (Management and Leadership 
Capability) มีลักษณะการเป็นผู้น า รู้หลักการบริหารจัดการที่ดี เมื่อต้องทางานร่วมกับบุคลากรหลายระดับ  
ในภาวะที่แตกต่างกันออกไปตามระยะการเติบโตของกิจการ ซึ่งลักษณะของความเป็นผู้น าก็ย่อมแตกต่างกัน 
    (7) มีความเช่ือมั่นในตนเอง (Be Self-confident) ผู้ประกอบการที่จะประสบความส าเร็จ 
มักจะเป็นผู้ที่มีความเช่ือมั่นในความสามารถของตนเอง มีความเป็นอิสระและพึ่งตนเองได้ มีความมั่นใจ ตั้งใจ  
เด็ดเดี่ยว เข้มแข็ง และมีความเช่ือมั่นที่จะเอาชนะสิ่งแวดล้อมที่การเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาได้ 
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    (8) มีวิสัยทัศน์กว้างไกล (Visionary) เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ สามารถวิเคราะห์เหตุการณ์ 
ในอนาคตได้อย่างแม่นย า และพร้อมรับเหตุการณ์ที่จะเปลี่ยนแปลง 
    (9) มีความรับผิดชอบ (Responsibility) รับผิดชอบต่องานที่ท าเป็นอย่างดี เป็นผู้น าในการท า
สิ่งต่าง ๆ มักจะมีความคิดริเริ่มแล้วลงมือท าเอง หรือมอบหมายให้ผู้อื่นท าและเป็นผู้ดูแลจนงานส าเร็จไปตาม
เป้าหมายที่วางไว้ โดยจะรับผิดชอบผลการตัดสินใจ ไม่ว่าจะผลออกมาจะดีหรือไม่ มีความเช่ือว่าความส า เร็จ 
เกิดจากความเอาใจใส่ ความพยายาม ความรับผิดชอบ มิใช่เกิดจากโชคหรือสิ่งศักดิ์สิทธ์ิที่ท าให้เกิดข้ึน 
    (10) ใฝ่หาความรู้เพิ่มเติม (Take New Knowledge) แม้จะมีความเช่ียวชาญในงาน แต่ความรู้
และประสบการณ์ยังเป็นสิ่งที่ต้องแสวงหาอยู่เสมอ โดยเฉพาะความรู้ข้อมูลทางการตลาด เศรษฐกิจ การเมือง 
และกฎหมายทั้งในและต่างประเทศ 
    (11) กล้าตัดสินใจและมีความพยายาม (Can Make Decision and be Attempt) กล้าตัดสินใจ
มีความหนักแน่น มีจิตใจของนักต่อสู้ ไม่กลัวการท างานหนัก และจะภูมิใจเมื่อท าได้ส าเร็จ ความมุมานะพยายาม
เป็นการทุ่มเทชีวิตจิตใจ มีการแข่งกับตัวเองและแข่งกับเวลา ขวนขวายหาทางแก้ไขปัญหาอุปสรรคจนสามารถ
บรรลุผลส าเร็จ  
    (12) มองเหตุการณ์ปัจจุบันเป็นหลัก (Focus on Current Situation) ผู้ประกอบการบางคน
มักจะฝังใจในอดีตแล้วไม่สามารถปรับตัวเองได้ ขณะที่บางคนมีความคิดฝันแต่ไม่ลงมือท า จึงไม่บรรลุเป้าหมายที่
วางไว้ ดังนั้นผู้ประกอบการจะต้องท างานปัจจุบันให้ดีที่สุดและสร้างอนาคตด้วยการวางแผนอย่างรอบคอบ 
    (13) รู้จักประมาณตนเอง (Self-assessment) ในการท าธุรกิจช่วงเริ่มต้น ผู้ประกอบการอาจยงั
คาดการณ์ตลาดไม่ชัดเจน ซึ่งหากมีการลงทุนที่มากเกินไปก็จะเพิ่มความเสีย่งและอัตราความล้มเหลว เพราะหาก
ตลาดไม่ยอมรับหรือไม่สามารถหาตลาดได้ จะท าให้มีสินค้าคงค้างค่อนข้างมาก เงินทุนจมกับสต็อกจนไม่สามารถ
ลงทุนต่อได้ ส่งผลให้ธุรกิจล้มเหลวในที่สุด  
    (14) ต้องมีความร่วมมือและแข่งขัน (Participation and Competition) การท าธุรกิจย่อมมี
การแข่งขันกันเพื่อให้เกิดการพัฒนาในเรื่องต่าง ๆ ข้ึน เช่น การพัฒนาผลิตภัณฑ์ คุณภาพ บริการ การลดต้นทุน
การผลิต เป็นต้น ขณะเดียวกันธุรกิจยังต้องพึ่งพาอาศัยกันเพื่อให้ธุรกิจอยู่รอด โดยร่วมกันตั้งเป็นสมาคม ชมรม 
เพื่อช่วยเหลือกัน สร้างอ านาจการต่อรอง และหาแนวทางแก้ปัญหาในสภาพเศรษฐกิจต่าง ๆ 
    (15) ประหยัดเพื่ออนาคต (Safe for Future) การด าเนินธุรกิจให้บรรลุเป้าหมายและอยู่รอด
อย่างยั่งยืนจ าเป็นต้องใช้เวลาด าเนินการค่อนข้างนาน ซึ่งผู้ประกอบการจะต้องมีการประหยัด แสวงหาวิธีการ  
ลดต้นทุน/ของเสีย เพื่อให้เกิดผลก าไรที่ใช้ส าหรับการขยายกิจการในอนาคต 
    (16) มีความซื่อสัตย์ (Loyalty) ผู้ประกอบการต้องมีความซื่อสัตย์ต่อลูกค้าด้วยการส่งมอบ
ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ และต้องสร้างความน่าเช่ือถือของตัวเองด้วยการเป็นลูกหนี้ที่ดีของธนาคาร เป็นนายที่ดี
ของลูกน้อง รวมทั้งมีความซื่อสัตย์ต่อหุ้นส่วน ต่อครอบครัว และต่อตนเอง 
  5.2.3 ความส าเร็จของผู้ประกอบการ เดสส์ ลัมพ์กิน และเทเลอร์ (Dess, Lumpkin & Taylor. 2005) 
ได้น าเสนอมิติการเป็นผู้ประกอบการไว้ 5 มิติ  ซึ่ งมิติดังกล่าวเป็นทักษะที่ต้องใช้ร่วมกันเพื่อพัฒนา 
ความเป็นไปได้ของธุรกิจ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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    (1)  การเผชิญความเสี่ยง (Risk Taking) หมายถึง ความพยายามในการฉกฉวยโอกาสที่ไม่สามารถ
คาดเดาได้ว่าความพยายามนั้นจะประสบความส าเร็จหรือไม่ ซึ่งผู้ประกอบการที่ประสบความส าเร็จล้วนเป็นผู้ที่
ต้องพบกับความเสี่ยงในประเด็นต่าง ๆ ได้แก่ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านการเงิน ความเสี่ยงด้าน 
การปฏิบัติการ และความเสี่ยงด้านกฎหมายและกฎระเบียบ 
    (2) การสร้างนวัตกรรม (Innovativeness) หมายถึง การแสวงหาโอกาสและทางเลือกใหม่  ๆ  
เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค โดยอาศัยการวิจัยและพัฒนาและเทคโนโลยีต่าง ๆ ทั้งนี้ปัจจัยที่ช่วยให้
องค์กรเกิดนวัตกรรมมีด้วยกัน 2 ประการ คือ การสนับสนุนการทดลองเพื่อให้พนักงานเกิดความคิดสร้างสรรค์ 
และการวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการลงทุนในเทคโนโลยีเพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน 
อย่างไรก็ตามการพัฒนานวัตกรรมอาจส่งผลในด้านลบได้ หากสินค้าหรือบริการนั้นไม่สามารถสรา้งผลก าไรใหก้บั
ธุรกิจได้เท่าที่ควร หรือเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถลอกเลียนแบบและพัฒนาต่อยอดได้ง่าย   
    (3) การท างานเชิงรุก (Proactiveness) หมายถึง การสร้างโอกาสใหม ่ๆ ให้กับองค์กร โดยการ
มองไปข้างหน้าเพื่อแสวงหาความเป็นผู้น าในตลาด มีการวิจัยและพัฒนา ติดตาม ตรวจสอบ และพยากรณ์
แนวโน้มความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปของลูกค้าเดิม ลูกค้าใหม่ และกลุ่มที่คาดว่าจะเป็นลูกค้า  
ในอนาคต ผ่านการสร้างเครือข่ายและการวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งจะน าไปสู่ความได้เปรียบทางการแข่งขันและการเพิ่ม
ส่วนแบ่งทางการตลาด  
    (4) ความสามารถทางการแข่งขัน (Competitive Aggressiveness) หมายถึง ความพยายาม
ในการพัฒนาความสามารถของธุรกิจให้อยู่รอดในอุตสาหกรรมที่มีการแข่งขันได้ โดยพิจารณาจากการวิเคราะห์  
SWOT ซึ่งประกอบด้วย จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weakness) โอกาส (Opportunities) และภัยคุกคาม 
(Threats) เพื่อลดความเสียหายหรือหลีกเลี่ยงภัยคุกคาม รวมทั้งสร้างโอกาสของธุรกิจจากจุดแข็ง นวัตกรรม 
และการท างานเชิงรุก 
    (5) ความเป็นอิสระในการบริหารงาน (Autonomy) หมายถึง การปฏิบัติงานของบุคคลหรือ
กลุ่มบุคคลด้วยความเป็นอิสระ มีเอกภาพ เพื่อให้ธุรกิจบรรลตุามเปา้หมายและวิสัยทศัน์ขององค์กร ในบริบทของ
ผู้ประกอบการ การด าเนินงานในลักษณะดังกล่าวถือเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กรที่ช่วยให้พนักงานเกิดการ
เรียนรู้ร่วมกัน มีความพยายามท างานที่ท้าทายยิ่งข้ึนภายใต้การเสริมแรงด้วยการให้รางวัล และการแสดง  
ความคิดเห็นอย่างอิสระเพื่อให้องค์กรประสบความส าเร็จ 
  5.2.3 การจัดกลุ่มผู้ประกอบการตามข้อก าหนดโครงการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
    ข้อก าหนดโครงการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้
แบ่งประเภทและระดับของธุรกิจที่จะเข้ารับการบ่มเพาะไว้ดังนี้ (ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. 2562)  
โดยผู้ประกอบการที่จะเข้ารับการกลั่นกรองได้ต้องเป็นนักศึกษาและผู้ส า เร็จการศึกษา ไม่เกิน 5 ปี (นักศึกษา 
ทุกระดับที่ก าลังศึกษาในสถาบันการศึกษา หรือส าเร็จการศึกษาแล้วไม่เกิน 5 ปี) นักวิจัย คณาจารย์และบุคลากร
ในสถาบันอุดมศึกษา รวมถึงผู้ประกอบการการทั่วไปที่ผ่านกระบวนการ Pre Incubation 
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(1) ประเภทของธุรกิจ (Track) ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้แบ่งประเภทของ
ธุรกิจที่เข้ารับการบ่มเพาะไว้ 4 ประเภท (ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. 2562) ดังภาพที่ 1 โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 
 

 
 

ภาพท่ี 1 การจัดแบ่งประเภทของธุรกิจตามข้อก าหนดโครงการหน่วยบม่เพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

 
     (1.1) ธุรกิจท่ีใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีขั้นสูง (Innovation and High Technology 
Business; INB) หมายถึง ธุรกิจที่มีผลิตภัณฑ์/บริการจากงานวิจัยหรือเทคโนโลยีข้ันสูง (เป็นการน าความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์และความรู้ในสาขาต่าง ๆ  ที่มีความซับซ้อนมาใช้ในการศึกษา วิจัย และพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อ
พัฒนาสิ่งประดิษฐ์/อุปกรณ์ จนได้เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพสูงข้ึนและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด) สามารถ
ประเมินได้อย่างชัดเจนว่าเป็นเทคโนโลยีที่มีศักยภาพทางธุรกิจในระดับสูงหรือมีการสร้างมูลค่า (Value Creation) 
และยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์/บริการให้แตกต่างจากผลิตภัณฑ์/บริการอื่นในท้องตลาด โดยใช้ทรัพย์สินทาง
ปัญญา นวัตกรรม งานวิจัย และเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัยนั้น ๆ ในกรณีที่ในกรณีที่เทคโนโลย ีงานวิจัย นวัตกรรม 
หรือทรัพย์สินทางปัญญาเป็นของมหาวิทยาลัยอื่น จะต้องได้รับความเห็นชอบจากมหาวิทยาลัย และ/หรือ มีการ
ด าเนินการขอใช้สิทธิตามระบบและกลไกของมหาวิทยาลัยน้ัน 
     (1.2) ธุรกิจดิจิทัล/เทคโนโลยีสารสนเทศ (Digital/Information Technology Business; 
ITB) หมายถึง ธุรกิจที่มีการน าเอาเทคโนโลยีดิจิทัลหรือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการเพิ่ม
ผลผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์/บริการ เช่น Internet of Things ธุรกิจด้าน Digital Content  
(ไม่รวมธุรกิจจัดท าเว็บไซต์) Simulation เป็นต้น หรือเป็นธุรกิจที่พัฒนาโดยใช้องค์ความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ 
หรือความเช่ียวชาญเฉพาะตัวในด้าน Digital/IT ของผู้ประกอบการในกลุ่มนี้ ในกรณีที่ผลงานหรือเทคโนโลยี 
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หรือทรัพย์สินทางปัญญาเป็นของมหาวิทยาลัยอื่น จะต้องได้รับความเห็นชอบจากมหาวิทยาลัย และ/หรือ มีการ
ด าเนินการขอใช้สิทธิตามระบบและกลไกของมหาวิทยาลัยน้ัน ๆ  
     (1.3) ธุรกิจท่ีใช้เทคโนโลยีขั้นพ้ืนฐาน (Basic Technology Business; BTB) ธุรกิจที่
ผลิตภัณฑ์/บริการต้องใช้เทคโนโลยีและองค์ความรู้พื้นฐานทั่วไปของสถาบันที่เข้ารับการบ่มเพาะ หรือ
ผู้ประกอบการที่ผลิตภัณฑ์/บริการต้องการการปรับปรุง พัฒนา และ/หรือต่อยอดผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่เดิมในระดับที่
สูงข้ึน เช่น การใช้กระบวนการผลิตใหม่ (Reprocessing) การออกแบบใหม่ (Redesign) วิศวกรรมย้อนรอย 
(Reverse Engineering) การประยุกต์ใช้ใหม่ (New Application) เป็นต้น 
     (1.4) ธุรกิจท่ีใช้ความคิดสร้างสรรค์หรือทุนทางวัฒนธรรม (Creative Economy 
Business; CEB) หมายถึง ธุรกิจที่ผลิตภัณฑ์/บริการที่เน้นความคิดสร้ํางสรรค์หรือใช้ต้นทุนทางวัฒนธรรม 
ประเพณี ศิลปะ ประวัติศาสตร์ ธรรมชาติ และภูมิปัญญาท้องถ่ิน เช่น ธุรกิจทางศิลปะ หรือธุรกิจบริการ/
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เป็นต้น ธุรกิจในกลุ่มนี้รวมถึงผลิตภัณฑ์ชุมชนหรือ OTOP เป็นต้น 
    (2) ระดับของธุรกิจ (Level) ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้แบ่งระดับของธุรกิจ 
ที่เข้ารับการบ่มเพาะไว้ 3 ระดับ (ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. 2562) ดังภาพที่ 2 โดยมีรายละเอียด
ดังนี้ 
 

 
 

ภาพท่ี 2 การจัดแบ่งระดับของผูป้ระกอบการตามข้อก าหนดโครงการหน่วยบม่เพาะวิสาหกจิ 
ในสถาบันอุดมศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
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     (2.1) ผู้ประกอบการในระดับ Pre Incubatees คือ ผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติ
ดังต่อไปนี้  (1) ผ่านการอบรม Young Entrepreneur Student (Y.E.S.) Ides Camp หรือผ่านการอบรม
โครงการทักษะอาชีพโดยใช้ความรู้ของสถาบันอุดมศึกษาเป็นฐาน (2) เป็นผู้ประกอบการที่มีผลิตภัณฑ์ต้นแบบ
หรือมีการทดสอบตลาดของผลิตภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว (3) ผ่านการประเมินจากคณะกรรมการ/คณะท างานที่
ประกอบด้วย ผู้แทนคณะกรรมการกลาง/ผู้ทรงคุณวุฒิที่  สกอ. พิจารณาคัดเลือก และ (4) ภายหลังจากผ่าน
กระบวนการ Pre Incubation ต้องมี Business Plan และ/หรือ Business Feasibility เพื่อขอเข้ารับการบ่มเพาะ
ต่อไป  
     (2.2) ผู้ประกอบการในระดับ Start up Companies คือ ผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติ
ดังต่อไปนี้ (1) ผ่านกระบวนการคัดเลือกเข้าเป็น Incubatees ของหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ ซึ่งเป็นผู้ประกอบการ
ใหม่ที่ด าเนินธุรกิจมาแล้วไม่เกิน 2 ปี (2) มีธุรกรรม/รายได้จากผลิตภัณฑ์หรือธุรกิจที่ได้รับการบ่มเพาะด้าน
เทคโนโลยี (Product Technology Development) ตามเกณฑ์ที่ก าหนด (3) ระบบของรายได้ต้องมีความ
ต่อเนื่องและชัดเจน ในกรณีผู้ประกอบการในกลุ่มธุรกิจที่ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีข้ันสูง (Innovation and 
High Technology Business) หากยังไม่มีรายได้จะต้องมีการพัฒนาต้นแบบในระดับพาณิชย์ และผลิตภัณฑ์
พร้อมเข้าสู่ตลาด (4) ยังไม่จ าเป็นต้องจดทะเบียนนิติบุคคล และ (5) มีปัจจัยบ่งช้ีว่ายังต้องได้รับการสนับสนุน
จากหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในธุรกิจนั้น 
     (2.3) ผู้ประกอบการในระดับ Spin off Companies คือ ผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติ
ดังต่อไปนี้ (1) ต้องผ่านการประเมินเป็น Start up Companies จากคณะกรรมการติดตามและประเมินผล 
การปฏิบัติงานหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษาแล้ว (2) ผลิตภัณฑ์ต้องมีคุณภาพและมีมาตรฐาน 
ผลิตภัณฑ์และระบบคุณภาพมีมาตรฐานรองรับตามประเภทของผลิตภัณฑ์ (3) ต้องจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล (4) 
ต้องแสดงบัญชีรายได้-รายรับ ผ่านเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณตามดัชนีช้ีวัดความส าเร็จ Spin off ตามกลุ่ม
ประเภทธุรกิจที่ระบุไว้ในข้อก าหนดโครงการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 จากงบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบ-รับรองจากผูต้รวจสอบบัญชีแล้ว (5) มีอัตราก าไรข้ันต้น (Gross Profit 
Margin) ซึ่งยังไม่หักค่าใช้จ่ายในการบริหารและด าเนินการอื่น ๆ) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 (6) ต้องแสดงการจ้างงาน
ไม่น้อยกว่า 1 คน (7) หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจได้ตรวจและประเมิรสมรรถนะว่าผู้ประกอบการ (Entrepreneurs) 
รายนั้น ไม่จ าเป็นต้องได้รับบริการ (Support) ในธุรกิจ-ผลิตภัณฑ์นั้นจากหน่วย UBI อีกต่อไป (7) แสดงรายงาน
กิจกรรมมการบ่มเพาะธุรกิจในช่วงการพัฒนา (Incubation Period) ตามแผนพัฒนาการที่ก าหนดไว้ครบถ้วน  
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6.  ผังกระบวนการปฏิบัติงาน (Work flow) 
 ชื่อกระบวนการ     การคัดเลือกผู้ประกอบการเพื่อเข้ารับการบ่มเพาะวิสาหกิจตามข้อก าหนดโครงการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา  
       ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 ข้อก าหนดส าคัญของกระบวนการ   ผู้ประกอบการที่ผา่นการคัดเลอืกมีคุณสมบตัิตรงตามข้อก าหนดโครงการหน่วยบม่เพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 ตัวชี้วัดส าคัญของกระบวนการ   ร้อยละของจ านวนผู้ประกอบการที่ผ่านการคัดเลือกมีคุณสมบัติตรงตามข้อก าหนดโครงการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา  
       ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ร้อยละ 100) 
 

ตารางท่ี 1 ผังกระบวนการปฏิบัติงาน 
ล าดับ ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน เอกสารท่ีเกี่ยวข้อง ผู้รับผิดชอบ 

1  
 
 
 

30 วัน 1. ผู้จัดการวางแผนการประชาสัมพนัธ์   
   รับสมัคร และคัดเลือกผูป้ระกอบการ  
   รวมถึงการก าหนดเงื่อนไขคุณสมบัติ  
   การให้บริการ และผลประโยชน์ที ่
   ผู้ประกอบการพึงได้รบั 
2. บุคลากรหน่วยบ่มเพาะวิสาหกจิ 
   ขออนุมัติโครงการและงบประมาณ 
3. บุคลากรหน่วยบ่มเพาะวิสาหกจิ 
   ด าเนินการประชาสมัพันธ์และ 
   รับสมัคร 
 
 

- เอกสารขออนมุัต ิ
  โครงการและงบประมาณ 
  มีความถูกต้อง ครบถ้วน  
  และได้รับการอนุมัต ิ
  ตามแผนงาน 
 

1. ข้อก าหนดโครงการ 
   หน่วยบ่มเพาะ 
   วิสาหกิจใน 
   สถาบันอุดมศึกษา  
   ปีงบประมาณ  
   พ.ศ. 2562 
2. ข้อบังคับมหาวิทยาลัย 
   สวนดุสิต ว่าด้วย  
   หน่วยบ่มเพาะ 
   วิสาหกิจ พ.ศ. 2560 
 
 
  

1. ผู้จัดการ 
2. บุคลากรหน่วย 
   บ่มเพาะวิสาหกิจ   

ประชาสัมพันธ์และ 
รับสมัคร 
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ล าดับ ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน เอกสารท่ีเกี่ยวข้อง ผู้รับผิดชอบ 
   4. บุคลากรหน่วยบ่มเพาะวิสาหกจิ 

   รับสมัครผู้ประกอบการ 
   ผ่านช่องทางที่ก าหนดไว้ 
5. บุคลากรหน่วยบ่มเพาะวิสาหกจิ 
   รวบรวมและสรุปข้อมูลของผูส้มัคร  
   จัดท าเป็นฐานข้อมลูผูป้ระกอบการ 

 3. ประกาศมหาวิทยาลัย 
    สวนดุสิต เรื่อง  
    การงบประมาณ   
   การเงิน การบญัชี  
    และสินทรัพย์  
    หน่วยบ่มเพาะ 
    วิสาหกิจ พ.ศ. 2560 
4. ใบสมัครเข้ารบับริการ 
   จากหน่วยบ่มเพาะ 
   วิสาหกิจ 

 

2  3 วัน 1. ผู้จัดการเสนอรายช่ือผู้เช่ียวชาญต่อ 
   ประธานคณะกรรมการบริหารฯ 
   เพื่อพิจารณา 
2. บุคลากรหน่วยบ่มเพาะวิสาหกจิ 
   จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 
   ด าเนินงานโครงการกลั่นกรอง 
   ข้อเสนอโครงการหน่วยบม่เพาะ 
   วิสาหกิจ ปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 
    

- เอกสารเพื่อเสนอ 
  ประธานคณะกรรมการ 
  บริหารหน่วยบ่มเพาะ 
  วิสาหกิจลงนาม 
  ในค าสั่งแต่งตั้ง 
  คณะกรรมการ 
  ด าเนินงานมีความ 
  ถูกต้อง ครบถ้วน  
  และได้รับการลงนาม 
  ตามแผนงาน 

1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัย 
   สวนดุสิต ว่าด้วย  
   หน่วยบ่มเพาะ 
   วิสาหกิจ พ.ศ. 2560 
2. ค าสั่งแต่งตั้ง 
   คณะกรรมการ 
   ด าเนินงานโครงการ 
   กลั่นกรองข้อเสนอ 
   โครงการหน่วยบ่มเพาะ 
   วิสาหกิจ    

1. ประธาน 
   คณะกรรมการ 
   บริหารหน่วย 
   บ่มเพาะวิสาหกจิ 
2. ผู้จัดการ 
3. บุคลากรหน่วย 
   บ่มเพาะวิสาหกจิ 
 

จัดท าค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการด าเนินงานฯ 
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ล าดับ ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน เอกสารท่ีเกี่ยวข้อง ผู้รับผิดชอบ 
   3. ผู้จัดการลงนามบันทึกข้อความ 

   เสนอประธานคณะกรรมการ  
   บริหารหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ 
   ลงนามในค าสั่ง    

    ปีงบประมาณ    
   พ.ศ. 2562 

 

3  
 
 
 
 

3 ช่ัวโมง 1. ผู้เช่ียวชาญและผูจ้ัดการร่วมกัน 
   ก าหนดรูปแบบและเกณฑ์การ 
   พิจารณาคัดเลือก 
2. บุคลากรหน่วยบ่มเพาะวิสาหกจิ 
   สรุปมติการประชุม 
3. บุคลากรหน่วยบ่มเพาะวิสาหกจิ 
   จัดท าแบบฟอรม์การประเมิน 
   ที่ผ่านการตรวจสอบของผูจ้ัดการ 
4. บุคลากรหน่วยบ่มเพาะวิสาหกจิ 
   แจ้งก าหนดการแกผู่้ประกอบการ 
 
 
 
 
 
 

การประชุมต้องได้มติ 
การประชุม 
ซึ่งประกอบด้วย 
(1) รูปแบบการประเมิน  
(2) เกณฑ์การพิจารณา 
    คัดเลือก 
(3) ก าหนดการคัดเลอืก 

1. มติการประชุม 
2. แบบฟอรม์การ 
   ประเมินเพื่อคัดเลือก 
   ผู้ประกอบการ 
    

 

1. ผู้จัดการ 
2. ผู้เช่ียวชาญ 
3. บุคลากรหน่วย 
   บ่มเพาะวิสาหกจิ 

ประชุมเพื่อก าหนดรูปแบบ
และเกณฑ์การประเมิน 
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ล าดับ ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน เอกสารท่ีเกี่ยวข้อง ผู้รับผิดชอบ 
4  

 
 

 
 
 

2 วัน 1. บุคลากรหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ 
   ตรวจสอบเอกสารและคุณสมบัติ 
   ของผู้สมัคร 
2. บุคลากรหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ 
    โทรศัพท์ยืนยันการสัมภาษณ์ 
   พร้อมนัดหมายเวลา 
3. คณะกรรมการด าเนินงานโครงการ 
   กลั่นกรองข้อเสนอโครงการ 
   หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ ปีงบประมาณ  
   พ.ศ. 2562 คัดเลือกผู้ประกอบการ 
   ตามเกณฑ์การพิจารณา 
4. สรุปผลการพิจารณาพร้อมแจ้งผล 
   การคัดเลือกแก่ผู้ประกอบการ 
   ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้จัดการ 

- ผู้ประกอบการที ่
  ผ่านการคัดเลอืก 
  มีคุณสมบัติตรงตาม 
  ข้อก าหนดโครงการ 
  หน่วยบ่มเพาะวิสาหกจิ 
  ในสถาบันอุดมศึกษา 
  ปงีบประมาณ  
  พ.ศ. 2562 
- เอกสารและคุณสมบัต ิ
  ของผู้ประกอบการที ่
  ผ่านการคัดเลอืก 
  มีความถูกต้อง 
  เป็นไปตามข้อก าหนด 
  โครงการหน่วยบม่เพาะ 
  วิสาหกิจในสถาบัน  
  อุดมศึกษา  
  ปีงบประมาณ  
  พ.ศ. 2562 
 
 

1. แบบฟอรม์ 
   การประเมิน 
   เพื่อคัดเลือก 
   ผู้ประกอบการ 
2. สรุปผลการคัดเลือก 
   ผู้ประกอบการ 

1. ผู้จัดการ 
2. คณะกรรมการ 
   ด าเนินงาน 
   โครงการฯ 
3. บุคลากรหน่วย 
   บ่มเพาะวิสาหกจิ 

พิจารณา
คดัเลือก 

ไม่ผ่าน 

แจ้งผู้สมคัร 

ผ่าน 
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ล าดับ ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน เอกสารท่ีเกี่ยวข้อง ผู้รับผิดชอบ 
5  1-3 วัน 1. ผู้จัดการประชุมร่วมกับผู้เช่ียวชาญ 

   เพื่อร่วมกันวางแผนวินิจฉัย 
   สถานประกอบการ 
2. บุคลากรหน่วยบ่มเพาะวิสาหกจิ 
   นัดหมายผู้เช่ียวชาญและ 
   ผู้ประกอบการเพื่อลงพื้นที ่
   วินิจฉัยสถานประกอบการ 
3. ผู้เช่ียวชาญ ผู้จัดการ และบุคลากร 
   หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจวินิจฉัย 
   สถานประกอบการและให้ค าปรึกษา 
   เชิงลึก พร้อมทัง้วิเคราะห์และ 
   สังเคราะหป์ัญหา ความเสี่ยง  
   และแนวทางในการพัฒนาธุรกจิ 
4. ผู้เช่ียวชาญมอบหมายงานให ้
   ผู้ประกอบการด าเนินการ 

- ผู้เช่ียวชาญ/ผู้จัดการ/ 
  บุคลากรหน่วยบ่มเพาะ 
  วิสาหกิจสามารถวิเคราะห์ 
  และสังเคราะห์ปัญหา  
  ความเสี่ยง และแนวทาง 
  พัฒนาธุรกิจได้ตรงกับ 
  ความเป็นจริงที่สอดคล้อง 
  กับความเช่ียวชาญ 
  เชิงอัตลักษณ์ของ 
  มหาวิทยาลัย รวมทั้ง 
  ทุนทางปัญญาของ 
  บุคลากรมหาวิทยาลัย 
  สวนดุสิต 

1. แบบบันทึกการให้ 
   ค าปรึกษา 

1. ผู้จัดการ 
2. ผู้เช่ียวชาญ 
3. บุคลากรหน่วย 
   บ่มเพาะวิสาหกิจ 

6  
 
 
 
 

1-3 วัน 1. ผู้จัดการและบุคลากรหน่วยบม่เพาะ 
   วิสาหกิจติดตามผลการด าเนินงาน 
   และงานที่ผู้เช่ียวชาญมอบหมาย 
   ในครั้งก่อนเพื่อประเมินศักยภาพ 
 

- ผู้ประกอบการที่เข้าร่วม 
  โครงการมีผลิตภาพ 
  (Productivity) ที่สงูข้ึน  
  เป็นไปตามเกณฑ์ 
  ข้อก าหนดโครงการฯ 

1. แบบบันทกึ 
   การให้ค าปรึกษา 
2. แบบฟอรม์รายงาน 
   ติดตามและประเมิน 
   ผลการด าเนินงาน 

1. ผู้จัดการ 
2. บุคลากรหน่วย 
   บ่มเพาะวิสาหกิจ   

วินิจฉัยสถานประกอบการ
และให้ค าปรึกษาเชิงลึก 

ไม่ผ่าน 

 

ผ่าน 

ตดิตามและ 
ประเมินผล 
การท างาน 
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ล าดับ ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน เอกสารท่ีเกี่ยวข้อง ผู้รับผิดชอบ 
      และการให้ความร่วมมือของ 

   ผู้ประกอบการ 
  โดยมีการติดตาม 
  ผ่านช่องทางต่าง ๆ  
  ทุกไตรมาส 

    
 

 

7  3 วัน 1. ผู้เช่ียวชาญ ผู้จัดการ และบุคลากร 
   หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจร่วมกัน 
   วิเคราะห์ปญัหาและความต้องการ 
   ที่สอดคล้องกบัศักยภาพของ 
   ผู้ประกอบการภายหลังการติดตาม 
   และประเมินผลการด าเนินงาน  
2. ผู้เช่ียวชาญ ผู้จัดการ และบุคลากร 
   หน่วยบ่มเพาะวิสาหกจิร่วมวางแผน 
   การบ่มเพาะผูป้ระกอบการเฉพาะราย 
3. ผู้จัดการช้ีแจงแผนการด าเนินงาน 
   รายละเอียด รวมทั้งการติดตามและ 
   ประเมินผลใหผู้ป้ระกอบการทราบ 

- ผู้เช่ียวชาญ/ผู้จัดการ/  
  บุคลากรหน่วยบ่มเพาะ 
  วิสาหกิจสามารถให ้
  ข้อเสนอแนะที่ช่วยเพิ่ม 
  ผลิตภาพเป็นไปตาม 
  เกณฑ์ของข้อก าหนด 
  โครงการทีส่ าคัญ ทั้งนี ้
  ข้อเสนอแนะต้องถูก 
  สังเคราะห์ออกมาจาก 
  ทุนทางปัญญาของ 
  บุคลากรมหาวิทยาลัย 
  สวนดุสิต 

1. แผนการบม่เพาะ 
   ผู้ประกอบการ 
   เฉพาะราย 

1. ผู้จัดการ 
2. ผู้เช่ียวชาญ 
3. บุคลากรหน่วย 
   บ่มเพาะวิสาหกิจ 

8  
 
 
 
 

3 ช่ัวโมง 1. ผู้จัดการและบุคลากรหน่วยบม่เพาะ 
   วิสาหกิจจัดท าข้อเสนอโครงการและ 
   ข้อมูลผู้ประกอบการเสนอต่อ 
   ส านักส านักงานคณะกรรมการ 
   การอุดมศึกษา (สกอ.) 

- เอกสารและคุณสมบัต ิ
  ของผู้ประกอบการที ่
  เข้ารับการกลั่นกรอง 
  มีความถูกต้องเป็นไป 
  ตามข้อก าหนด 

1. ข้อเสนอโครงการ 
   หน่วยบ่มเพาะ 
   วิสาหกิจ  
2. ข้อมูลผูป้ระกอบการ 
   ที่เข้ารับการกลั่นกรอง 

1. คณะอนกุรรมการ 
   กลั่นกรองข้อเสนอ 
   โครงการหน่วย 
   บ่มเพาะวิสาหกจิ 
   ในสถาบัน 

จัดท าแผนการบ่มเพาะ
ผู้ประกอบการเฉพาะราย 

ไม่ผ่าน 

ผ่าน 

 
เข้ากลั่นกรอง 
ผู้ประกอบการ 



24 
 

ล าดับ ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน เอกสารท่ีเกี่ยวข้อง ผู้รับผิดชอบ 
   2. ผู้เช่ียวชาญและผูจ้ัดการประชุม 

   เตรียมความพร้อมให้ผูป้ระกอบการ 
   เพื่อเข้ารับการกลั่นกรอง 
3. ผู้ประกอบการ ผูจ้ัดการ และ 
   ผู้เช่ียวชาญเข้าน าเสนอและ 
   ให้ข้อมูลแก่คณะอนกุรรมการ 
   กลั่นกรองข้อเสนอโครงการ 
   หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบัน 
   อุดมศึกษาเครือข่ายภาคกลางตอนบน 

  โครงการหน่วยบ่มเพาะ 
  วิสาหกิจในสถาบัน  
  อุดมศึกษา  
  ปงีบประมาณ  
  พ.ศ. 2562 

    อุดมศึกษาฯ  
2. ผู้จัดการ 
3. ผู้เช่ียวชาญ 
4. บุคลากรหน่วย 
   บ่มเพาะวิสาหกิจ 

9  180 วัน 1. ส านักงานคณะกรรมการการอุดม 
   ศึกษา (สกอ.) แจง้ผลการพิจารณา 
   คัดเลือกผู้ประกอบการ ดัชนีช้ีวัด 
   ความส าเรจ็และงบประมาณ 
   สนับสนุนตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ 
   ในข้อก าหนดโครงการฯ 
2. ผู้เช่ียวชาญ ผู้จัดการ ผู้ประกอบการ  
   และบุคลากรหน่วยบ่มเพาะ 
   วิสาหกิจหารอืร่วมกันเพื่อก าหนด 
   ทิศทาง ระยะเวลา และผู้รับผิดชอบ 
   ในกระบวนการบ่มเพาะต่อไป 

- ผู้เช่ียวชาญ/ผู้จัดการ/ 
  บุคลากรหน่วยบ่มเพาะ 
  วิสาหกิจสามารถ 
  ด าเนินงานได ้
  ตามแผนงานและ 
  ดัชนีช้ีวัดความส าเร็จ 
  ที่คณะอนุกรรมการฯ 
  ก าหนดได ้

1. ประกาศมหาวิทยาลัย 
    สวนดุสิต เรื่อง  
    การงบประมาณ  
    การเงิน การบัญชี  
    และสินทรัพย์  
    หน่วยบ่มเพาะ 
    วิสาหกิจ พ.ศ. 2560 
2. รายงานการติดตาม 
   และประเมินผลการ 
   ปฏิบัติงาน 

1. ผู้จัดการ 
2. ผู้เช่ียวชาญ 
3. บุคลากรหน่วย 
   บ่มเพาะวิสาหกิจ 

บ่มเพาะวิสาหกิจ 
ตามแผนงาน 



25 
 

7.  ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 กระบวนการ การคัดเลือกผู้ประกอบการเพื่อเข้ารับการบ่มเพาะวิสาหกิจตามข้อก าหนดโครงการหน่วย 
บ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีขั้นตอนการปฏิบัติงานดังนี้ 
 
ตารางท่ี 2 ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

รายละเอียดงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
1. ประชาสมัพันธ์และรับสมัคร 1.1 ผู้จัดการวางแผนการประชาสัมพันธ์ รับสมัครและคัดเลือก

ผู้ประกอบการ รวมถึงการก าหนดเงื่อนไข คุณสมบัติการให้บรกิาร 
และผลประโยชน์ที่ผู้ประกอบการพึงได้รับ ทั้งนี้ผู้จัดการจะต้อง
ศึกษาข้อก าหนดโครงการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบัน 
อุดมศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 อย่างและเอียดและเข้าใจ
เงื่อนไขต่าง ๆ 

  1.2 บุคลากรหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจขออนุมัติ โครงการและ
งบประมาณ ก่อนที่จะมีการด าเนินกิจกรรมโดยควรประมาณ
การค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ให้ครบถ้วนครอบคลุมทุกกิจกรรม โดยค านวณ
จากอัตราที่ก าหนดไว้ในแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัย 
สวนดุสิต เรื่อง การงบประมาณ การเงิน การบัญชี และสินทรัพย์ 
ซึ่งต้องผ่านการตรวจสอบจากผู้จดัการก่อนด าเนินการขออนมุตัิ 
ได้แก่ 

   (1)   ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมประชาสัมพันธ์และรับสมัคร 
   (2)  ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมการคัดเลือกผู้ประกอบการ 
   (3) ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมวินิจฉัยสถานประกอบการ ติดตาม 

และประเมินผลการปฏิบัติงาน 
   (4) ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมเข้ารับการกลั่นกรองข้อเสนอโครงการ 

จัดท าต้นแบบผลิตภัณฑ์ และค่าของที่ระลึก 
  1.3 บุคลากรหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจด าเนินการประชาสัมพันธ์และ

รับสมัครผู้ประกอบการ โดยจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ที่ระบุถึง
ช่ือโครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรมด าเนินการ คุณสมบัติของ
ผู้ประกอบการ สิ่งที่ผู้ประกอบการจะได้รับ ระยะเวลาด าเนินการ 
ช่องทางการติดต่อ-รับสมัคร เพื่อเผยแพร่ข่าวสารผ่านช่องทาง
ต่าง ๆ ที่สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย เช่น Facebook Page 
ของหน่วยงาน เครือข่ายผู้เข้าอบรมของหน่วยฯ หน่วยงาน
พันธมิตร เป็นต้น  
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รายละเอียดงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
  1.4 บุคลากรหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจรับสมัครผู้ประกอบการผ่าน

ช่องทางที่ก าหนดไว้ เช่น อีเมล สมัครด้วยตนเอง เป็นต้น 
  1.5 บุคลากรหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจรวบรวมและสรุปข้อมูลของ

ผู้สมัคร โดยจัดท าเป็นฐานข้อมูลผู้ประกอบการ ซึ่งประกอบด้วย 
รายช่ือ ที่อยู่ ประเภทธุรกิจ การจดนิติบุคคล ระยะเวลาด าเนินการ 
ตราสินค้า ผลิตภัณฑ์ที่ต้องการพัฒนา จุดเด่นของผลิตภัณฑ์ 
ราคาขาย ช่องทางการจัดจ าหน่าย ข้อมูลด้านทรัพย์สินทาง
ปัญญา ยอดขายย้อนหลังอย่างน้อย 2 ปี ปัญหาและอุปสรรค
ในการด าเนินธุรกิจ และบริการที่ผู้ประกอบการต้องการจาก     
หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ 

2. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินงานโครงการกลั่นกรอง
ข้อเสนอโครงการหน่วยบ่มเพาะ
วิสาหกิจ ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 

2.1 ผู้จัดการตรวจสอบข้อมูลของผู้ประกอบการที่สมัครและจ าแนก
ตามความเช่ียวชาญเชิงอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ก่อนด าเนินการ
คัดเลือกและเสนอรายช่ือผู้เช่ียวชาญต่อประธานคณะกรรมการ 
บริหารหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อพิจารณา ในกรณีที่ประธาน
คณะกรรมการฯ ไม่เห็นชอบ ผู้จัดการควรมีรายช่ือส ารองและ     
ข้อมูลเพิ่มเติม เช่น สาขาความเช่ียวชาญ ประสบการณ์การเปน็
ที่ปรึกษา เป็นต้น เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา 

 2.2 บุคลากรหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจจัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 
ด าเนินงานโครงการกลั่นกรองข้อเสนอโครงการหน่วยบ่มเพาะ
วิสาหกิจ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ภายหลังได้รับความเห็นชอบ
จากประธานคณะกรรมการบริหารหน่วยบ่มเพาะวิสาหกจิ และ
ผู้จัดการหรือบุคลากรที่ได้รับมอบหมายได้รับการตอบรับจาก
ผู้เช่ียวชาญตามรายช่ือนั้น ๆ  กรณีที่ผู้เช่ียวชาญไม่สามารถเข้ารว่ม
กิจกรรมได้ ผู้จัดการจะพิจารณาจากองค์ประกอบของผู้เช่ียวชาญ 
หากไม่กระทบต่อการด าเนินการ อาจจัดท าค าสั่งแต่งตั้งตาม
รายช่ือผู้เช่ียวชาญที่ตอบรับ ทั้งนี้ควรแจ้งประธานคณะกรรมการฯ 
เพื่อทราบและให้ความเห็นชอบก่อนด าเนินการในข้ันต่อไป 

 2.3 บุคลากรหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจจัดท าบันทึกข้อความ ขอความ
อนุเคราะห์ลงนาม พร้อมแนบเอกสารเพื่อลงนาม (ค าสั่งแต่งตั้ง) 
ในระบบ e-office เสนอผู้จัดการลงนาม ก่อนจะส่งตามเส้นทาง 
เพื่อตรวจสอบเอกสารก่อนเสนออธิการบดี/รองอธิการบดีที่
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ได้รับมอบหมายลงนามในค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน
โครงการกลั่นกรองข้อเสนอโครงการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจฯ 

3. ประชุมเพื่อก าหนดรูปแบบและ
เกณฑ์การประเมิน 

3.1 ผู้จัดการอธิบายข้อก าหนดโครงการฯ ให้ผู้เช่ียวชาญทราบถึง
ประเด็นต่าง ๆ เพื่อให้ทุกฝ่ายเกิดความเข้าใจตรงกัน ก่อนร่วมกัน
ก าหนดรูปแบบและเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก ตลอดจน
ก าหนดการที่จะด าเนินกิจกรรม โดยพิจารณาจากข้อมูลการรับสมัคร 
เพื่อประเมินขอบเขตและระยะเวลา 

  3.2 บุคลากรหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจสรุปมติการประชุม 
  3.3 บุคลากรหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจจัดท าแบบฟอร์มการประเมิน

ผู้ประกอบการในเกณฑ์ต่าง ๆ  ตามที่ผู้เช่ียวชาญและผู้จัดการ
ได้ก าหนดไว้ พร้อมทั้งเสนอให้ผู้จัดการตรวจสอบความถูกต้อง
อีกครั้งก่อนน าไปใช้ 

  3.4 บุคลากรหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจแจ้งก าหนดการแก่ผู้ประกอบการ
ที่มีคุณสมบัติเบื้องต้นตรงตามที่ก าหนด 

4. พิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบการ 4.1 บุคลากรหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจตรวจสอบความครบถ้วนของ
เอกสารและคุณสมบัติของผู้สมัคร ซึ่งประกอบด้วย 

   (1) ใบสมัครเข้ารับบริการจากหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ 
   (2) ส าเนาบัตรประชาชนของผู้ประกอบการพรอ้มลงนามรับรอง 
   (3) หนังสือรับรองการทะเบียนนิติบุคคล (ถ้ามี) 
  4.2 บุคลากรหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจโทรศัพท์ยืนยันการสัมภาษณ์

พร้อมนัดหมายเวลากับผู้ประกอบการล่วงหน้าก่อนด าเนิน
กิจกรรม อย่างน้อย 5 วัน 

  4.3 ผู้จัดการอธิบายวัตถุประสงค์ ข้อก าหนดโครงการและท าความ
เข้าใจเกณฑ์การประเมินต่าง ๆ ให้แก่คณะกรรมการด าเนินงานฯ 
อีกครั้ง ก่อนด าเนินกิจกรรมการคัดเลือก นอกจากนี้ผู้จัดการ
ต้องช้ีแจงเงื่อนไข เช่น ระยะเวลาการสัมภาษณ์ ประเด็นค าถาม
ที่จ าเป็น เป็นต้น 

  4.4 คณะกรรมการด าเนินงานโครงการกลั่นกรองข้อเสนอโครงการ
หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คัดเลือก
ผู้ประกอบการตามรูปแบบเกณฑ์การพิจารณา ในกรณีที่มี     
ผู้ประกอบการเข้ารับการสัมภาษณ์เกินเป้าหมายหรือรายช่ือที่
ก าหนดไว้ เช่น ผู้ประกอบการที่ Walk-in เป็นต้น ผู้จัดการต้อง  
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   พิจารณาตามความเหมาะสม และควบคุมเวลาด าเนินการให้

เป็นไปตามแผนงาน    
  4.5 ผู้เช่ียวชาญ ผู้จัดการ และบุคลากรหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ

ประชุมร่วมกันเพื่อสรุปผลการพิจารณา จากนั้นบุคลากรหน่วย
บ่มเพาะวิสาหกิจแจ้งผลการคัดเลือกแก่ผู้ประกอบการที่ผ่าน
การตรวจสอบจากผู้จัดการผา่นช่องทางต่าง ๆ  เช่น Facebook 
Page โทรศัพท์แจ้งเฉพาะผู้ที่ผ่านการคัดเลือก เป็นต้น เพื่อแจ้ง
กิจกรรมด าเนินการในข้ันต่อไป  

   - กรณีผู้สมัครที่ไม่ผ่านการคัดเลือก บุคลากรหน่วยบ่มเพาะ
วิสาหกิจอาจแจ้งผลการพิจารณาผ่านอีเมล และหาก
ผู้สมัครที่ไม่ผ่านการคัดเลือกมีข้อสงสัยในผลการพิจารณา 
บุคลากรหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจจะต้องอธิบายเหตุผล 
และช้ีแจงให้ผู้สมัครเข้าใจ พร้อมทั้งให้ค าแนะน าและ 
แจ้งก าหนดการคัดเลือกในครั้งต่อไป 

5. วินิจฉัยสถานประกอบการและ
ให้ค าปรึกษาเชิงลึก 

5.1 ผู้จัดการประชุมร่วมกับผู้เช่ียวชาญเพื่อร่วมกันวางแผนวินิจฉัย
สถานประกอบการของผู้ประกอบการแต่ละราย โดยอาจ
จ าแนกตามพื้นที่ตั้งของธุรกิจ เพื่อจัดท าเส้นทางการวินิจฉัย 
สถานประกอบการ (Shindan Route) ซึ่งจะช่วยประหยัดเวลา
และงบประมาณได้ดียิ่งข้ึน รวมทั้งก าหนดวันและเวลาเพื่อการ
นัดหมาย  

  5.2 บุคลากรหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจนัดหมายผู้เช่ียวชาญและ
ผู้ประกอบการเพื่อลงพื้นที่วินิจฉัยสถานประกอบการอย่างน้อย 
5 วัน ก่อนด าเนินกิจกรรม ในกรณีที่ผู้ประกอบการหรือ
ผู้ เ ช่ียวชาญบางท่านมีภารกิจในวันที่ก าหนด ผู้จัดการต้อง
พิจารณาว่าจะเลื่อนหรือคงก าหนดการเดิมไว้ ทั้งนี้ต้องประเมิน
ถึงผลกระทบที่อาจเกิดข้ึน 

  5.3 บุคลากรหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจจัดท าค าสั่งไปปฏิบัติงานตาม
ก าหนดการ ซึ่งต้องขออนุมัติงบประมาณจากโครงการที่ได้
จัดท าไว้      

  5.4 ผู้เช่ียวชาญ ผู้จัดการ และบุคลากรหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ
วินิจฉัยสถานประกอบการและให้ค าปรึกษาเชิงลึก พร้อมทั้ง
วิเคราะห์และสังเคราะห์ปัญหา ความเสี่ยง และแนวทางในการ
พัฒนาธุรกิจ 
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  5.5 ผู้เช่ียวชาญมอบหมายงานให้ผู้ประกอบการด าเนินการเพื่อ

แก้ปัญหาในเบื้องต้น พร้อมบันทึกรายละเอียดการใหค้ าปรึกษา
และงานที่มอบหมายในแบบบันทึกให้ค าปรึกษา ซึ่งบันทึกนี้     
จะเก็บไว้ที่หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ เพื่อใช้ในการติดตามและ
ประเมินผลการด าเนินงาน 

6. ติดตามและประเมินผลการท างาน 6.1 ผู้จัดการและบุคลากรหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจติดตามผลการ
ด าเนินงานและงานที่ผู้เช่ียวชาญมอบหมายในครั้งก่อนเพื่อ
ประเมินศักยภาพและการให้ความร่วมมือของผู้ประกอบการ
ตามข้อมูลที่ผู้ เช่ียวชาญระบุไว้ในแบบบันทึกให้ค าปรึกษา  
ภายหลังการวินิจฉัยสถานประกอบการ 1-4 เดือน โดยอาจ
ด าเนินการผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น โทรศัพท์ Line ลงพื้นที่
ตรวจเยี่ยม (Site Visit) เป็นต้น  

   - กรณีที่ผู้ประกอบการไม่ผ่านการติดตามและประเมินผล 
ผู้จัดการจะต้องอธิบายเหตุผล ให้ค าแนะน า พร้อมทั้งพูดคุย
กับผู้ประกอบการถึงสาเหตุที่ผู้ประกอบการไม่สามารถ
ด าเนินการได้เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนางานและคัดกรอง
ผู้ประกอบการ หากผู้ประกอบการยังยืนยันที่จะเข้ารับ
การบ่มเพาะวิสาหกิจ ผู้จัดการจะต้องพิจารณาแนวทาง 
แก้ปัญหาร่วมกับผู้ประกอบการ จากนั้นจึงด าเนินการติดตาม
และประเมินผลอีกครั้งตามระยะเวลาที่ได้ตกลงร่วมกัน 
ซึ่งหากผู้ประกอบการไม่ผ่านการติดตามและประเมินผล 
ผู้จัดการจะต้องแจ้งผลให้ผู้ประกอบการทราบ 

  6.2 บุคลากรหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจจดบันทึกข้อมูลการติดตาม
และประเมินผล เพื่อเป็นฐานข้อมูลส าหรับการวางแผนพัฒนา
ในข้ันต่อไป 

7. จัดท าแผนการบ่มเพาะ 
ผู้ประกอบการเฉพาะราย 

7.1 ผู้เช่ียวชาญ ผู้จัดการ และบุคลากรหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจรว่มกนั 
วิเคราะห์ปัญหาและความต้องการที่สอดคล้องกับศักยภาพของ
ผู้ประกอบการ โดยพิจารณาว่าปัญหาใดบ้างที่ได้ด าเนินการ
แก้ไขไปแล้ว และปัญหาใดบ้างที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข ทั้งนี้
ผู้จัดการจะต้องน าเสนอข้อมูลและรายละเอียดจากการติดตาม
และประเมินผลการด าเนินงานให้ผู้เช่ียวชาญรับทราบ  
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  7.2 ผู้เช่ียวชาญ ผู้จัดการ และบุคลากรหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ

ร่วมกันจัดท าแผนการบ่มเพาะ ผู้ประกอบการเฉพาะรายที่
มุ่งเน้นการแก้ปัญหาที่เหมาะสมและเป็นไปตามบริบทของ
ผู้ประกอบการ โดยอาจอยู่ในรูปของการให้ค าปรึกษาแนะน า
เชิงลึก การถ่ายทอดความรู้ การพัฒนาตลาด ผลิตภัณฑ์ ตราสินค้า 
และบรรจุภัณฑ์ การจัดระบบบริหารจัดการ เช่น การจดบันทึก
บัญชี การวางแผนการผลิต เป็นต้น รวมถึงการติดตามและ
ประเมินผล ซึ่งแผนการบ่มเพาะผู้ประกอบการดังกล่าวจะระบุ  
ถึงประเด็นการพัฒนา ช่วงเวลาด าเนินการและผู้รับผิดชอบ 

  7.3 ผู้จัดการช้ีแจงแผนการด าเนินงาน รายละเอียด ดัชนีช้ีวัด
ความส าเร็จที่คณะอนุกรรมการฯ ก าหนด รวมถึงแนวทางการ
ติดตาม ประเมินผล และน าเสนอผลการด าเนินงานต่อส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ให้ผู้ประกอบการทราบ 

8. เข้ารับการกลั่นกรองผู้ประกอบการ 8.1 ผู้จัดการและบุคลากรหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจจัดท าข้อเสนอ
โครงการและข้อมูลผู้ประกอบการที่ผ่านกระบวนการคัดเลอืกฯ 
เสนอต่อส านักงานคณะอนุกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
ตามแบบฟอร์มที่ สกอ. เป็นผู้ก าหนด รวมทั้งแนบเอกสาร
หลักฐานต่าง ๆ เช่น ใบสมัคร แบบบันทึกให้ค าปรึกษา แผนการ
บ่มเพาะผู้ประกอบการเฉพาะราย เป็นต้น ทั้งนี้จะต้องด าเนินการ
ให้แล้วเสร็จ อย่างน้อย 14 วัน ก่อนเข้ารับการกลั่นกรอง 

  8.2 ผู้เช่ียวชาญ ผู้จัดการ และบุคลากรหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ
ประชุมเตรียมความพร้อมให้ผู้ประกอบการเพื่อเข้ารับการ
กลั่นกรอง โดยพิจารณาถึงรูปแบบ วิธีการ และรายละเอียดที่จะ
น าเสนอ อย่างน้อย 7 วัน ก่อนเข้ารับการกลัน่กรองผูป้ระกอบการ 

  8.3  
 

ผู้จัดการประสานกับผู้ประกอบการเพื่อสรุปแนวทางการน าเสนอ 
การตอบข้อซักถาม ประเด็นค าถามที่อาจพบ เป็นต้น 

  8.4 ผู้ประกอบการ ผู้จัดการ และผู้เช่ียวชาญเข้าน าเสนอและให้ข้อมลู
แก่คณะอนุกรรมการกลั่นกรองข้อเสนอโครงการหน่วยบ่มเพาะ
วิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา เครือข่ายภาคกลางตอนบน ทั้งนี้
ผู้จัดการสามารถประเมินผลการพิจารณาในเบื้องต้นได้จากการ
แสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการ
กลั่นกรองข้อเสนอโครงการฯ โดยผู้ประกอบการรายที่อาจไม่
ผ่านการกลั่นกรอง ผู้จัดการจะต้องพิจารณาถึงการช้ีแจงเหตผุล 
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รายละเอียดงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
แนวทางการแก้ไข และบริการที่หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจสามารถ
ให้บริการได้ 

9. บ่มเพาะวิสาหกิจตามแผนงาน 9.1 ส านักส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) แจ้งผล
การพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบการ ดัชนีช้ีวัดความส าเร็จของ
แต่ละธุรกิจ และงบประมาณสนับสนุนตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ใน
ข้อก าหนดโครงการ 

  9.2 ผู้เช่ียวชาญ ผู้จัดการ ผู้ประกอบการ และบุคลากร หน่วยบ่มเพาะ
วิสาหกิจ หารือร่วมกันในการก าหนดทิศทาง ระยะเวลาและ
ผู้รับผิดชอบ เพื่อพัฒนาธุรกิจและบรรลุตามเป้าหมายของโครงการ
และดัชนีช้ีวัดความส าเร็จที่คณะอนุกรรมการฯ ก าหนดไว้ 

 
8. แนวทางในการปฏิบัติของบุคลากร 
 ผู้จัดการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจมีบทบาทหน้าที่ดังต่อไปนี้ (1) จัดท าแผนปฏิบัติงาและงบประมาณ รวมทั้ง
ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ (2) ด าเนินงานของหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจให้มี
ประสิทธิภาพและเป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการบริหารหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ (3) ให้ข้อเสนอแนะต่อ
คณะกรรมการเพื่อแต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพื่อกระท าการใด ๆ  อันอยู่ในอ านาจหน้าที่
ของคณะกรรมการ (4) รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีของหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร
หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ และ (5) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจและ
มหาวิทยาลัยมอบหมาย (มหาวิทยาลัยสวนดุสิต. 2560) 
 จากลักษณะงานของผู้จัดการจ าเป็นต้องอาศัยความรู้ด้านการบริหารธุรกิจ เช่น การตลาด การเงิน การบัญชี 
การจัดการ เป็นต้น รวมทั้งมีความรู้เศรษฐศาสตร์ กฎหมาย เทคโนโลยี และสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง สามารถวิเคราะห์
และสังเคราะห์ปัญหาของผู้ประกอบการได้ตรงประเด็นตามความเป็นจริง มีเครือข่ายความร่วมมือ ตลอดจน 
ต้องเป็นคนกลางในการสรุปประเด็นและประสานระหว่างผูเ้ช่ียวชาญ หน่วยงานต่าง ๆ และผู้ประกอบการ ดังนั้น
เพื่อให้การบ่มเพาะวิสาหกิจสามารถบริหารจัดการได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ เป็นไปตามเป้าหมายและดัชนีช้ีวัด
ความส าเร็จ จึงจ าเป็นต้องมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ใช้ศาสตร์และศิลป์ในการบริหารจัดการ มีทักษะในการตัดสินใจ 
สื่อสาร และเจรจาต่อรอง 
 
9. มาตรฐานคุณภาพงาน 
 9.1 ผู้จัดการเข้าใจประเด็นส าคัญและรายละเอียดในข้อก าหนดโครงการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบัน 
อุดมศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ข้อบังคับ ประกาศ และค าสั่งที่เกี่ยวข้อง 
 9.2 ผู้จัดการเข้าใจภาพรวมและรายละเอียดปลีกย่อยของกระบวนการ การคัดเลือกผู้ประกอบการเพื่อเข้ารับ
การบ่มเพาะวิสาหกิจตามข้อก าหนดโครงการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบัน อุดมศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 รวมถึงส่วนที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
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 9.3 ผู้จัดการสามารถจัดท า/ตรวจสอบเอกสารทีเ่กี่ยวข้องในการด าเนินงาน เช่น ขออนุมัติโครงการ ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการฯ ได้ถูกต้อง ครบถ้วน และด าเนินการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
 9.4 ผู้จัดการสามารถตัดสินใจ วิเคราะห์สถานการณ์ และปัญหาเฉพาะหน้าได้ โดยพิจารณาถึงความถูกต้องและ
ผลกระทบที่อาจเกิดข้ึน 
 9.5 ผู้จัดการสามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์ปัญหา ความเสี่ยง และแนวทางพัฒนาธุรกิจได้ตรงกับบริบท 
ความเป็นจริงที่สอดคล้องกับความเช่ียวชาญเชิงอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย รวมทั้งทุนทางปัญญาของบุคลากร
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
 9.6 ผู้จัดการสามารถให้ข้อเสนอแนะที่ช่วยเพิ่มผลิตภาพเป็นไปตามเกณฑ์ของข้อก าหนดโครงการและดัชนีช้ีวัด
ความส าเร็จที่ส าคัญของคณะอนุกรรมการฯ ภายใต้แผนงานและกรอบระยะเวลาที่ก าหนด 
 
10. ระบบติดตามประเมินผล 
 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้จัดให้มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของ 
หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่ง ปีละ 2 ครั้ง (ทุกรอบ 6 เดือน) โดยมีคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา เครือข่ายภาคกลางตอนบน
เป็นผู้ประเมิน ซึ่งมีองค์ประกอบของคณะกรรมการฯ จ านวน 5-7 คน และฝ่ายเลขานุการ จ านวน 1 คน 
ประกอบด้วย 
 (1) ผู้แทนหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจจากเครือข่าย C อื่น ๆ   จ านวนไม่น้อยกว่า 1 คน 
 (2) ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  จ านวนไม่น้อยกว่า 1 คน 
 (3) ผู้แทนกรรมการกลาง/ผู้ทรงคุณวุฒิของ สกอ.   จ านวนไม่น้อยกว่า 1 คน 
 (4) ผู้แทนจากภาคธุรกิจเอกชน     จ านวนไม่น้อยกว่า 1 คน 
 (5) ผู้ทรงคุณวุฒิ หรือนักวิชาการ     จ านวนไม่น้อยกว่า 1 คน 
 (6) ประธานคณะกรรมการเครือข่ายเชิงประเด็น UBI (C) แต่ละเครือข่ายที่รับการประเมินเป็นเลขานุการ 
โดยให้เลือกประธานคณะกรรมการฯ จาก (1), (2), (3), (4), (5) จ านวน 1 คน 
 
11. เอกสารท่ีเกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน 
 11.1 ข้อก าหนดโครงการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 11.2 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ พ.ศ. 2560 
 11.3 ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง การงบประมาณ การเงิน การบัญชี และสินทรัพย์ หน่วยบ่มเพาะ 
วิสาหกิจ พ.ศ. 2560 
 11.4 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานโครงการกลั่นกรองข้อเสนอโครงการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ 
ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 11.5 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานโครงการประชุมติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 1 
รอบ 6 เดือน และกลั่นกรองข้อเสนอโครงการ ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2562
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12. แบบฟอร์มท่ีใช้ 
 12.1 ใบสมัครเข้าร่วมโครงการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ 
 12.2 แบบฟอร์มข้อมูลผู้ประกอบการที่เข้ารับการกลั่นกรอง 
 12.3 แบบฟอร์มการประเมินเพื่อคัดเลือกผู้ประกอบการ 
 12.4 แบบบันทึกการให้ค าปรึกษา 
 12.5 แบบฟอร์มรายงานการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน 
 
13. ปัญหาส าคัญในการปฏิบัติงานและวิธีการแก้ไข 
 ปัญหา/ความเสี่ยงส าคัญที่พบในกระบวนการ การคัดเลือกผู้ประกอบการเพื่อเข้ารับการบ่มเพาะวิสาหกิจตามข้อก าหนดโครงการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีดังนี ้
 
ตารางท่ี 3 ปัญหาส าคัญในการปฏิบัติงานและวิธีการแก้ไข 
ล าดับ ผังกระบวนงาน ปัญหา/ความเสี่ยงในการปฏิบัติ วิธีการแก้ปัญหา/ลดความเสี่ยง 

1 ประชาสมัพันธ์และรับสมัคร 1. การประชาสัมพันธ์ข่าวสารสื่อสารไปไม่ถึงกลุ่มเป้าหมาย 
หรือกลุ่มเป้าหมายไม่ทราบข่าว ท าให้หน่วยงานได้จ านวน
ผู้สมัครไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 

1. ผู้จัดการ ผู้เช่ียวชาญ และบุคลากรหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ 
ประชุมร่วมกับผู้เช่ียวชาญเพื่อประเมินสถานการณ์และ
จัดท าแผนส ารองในกรณีที่จ านวนผู้สมัครไม่เป็นไปตาม
เป้าหมาย โดยก าหนดขยายระยะเวลาเพิ่มเติมและวิธีการ
เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน ได้แก่  การ
ประสานงานกับหน่วยงานเครือข่ายที่เกี่ยวข้องโดยเป็น
เครือข่ายที่มีฐานข้อมูล ผู้ประกอบการในด้านอาหาร เช่น 
สถาบันอาหาร กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เป็นต้น 
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2 จัดท าค าสัง่แต่งตั้งคณะกรรมการ

ด าเนินงานฯ 
1. ประธานคณะกรรมการบริหารหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ 

ไม่เห็นชอบในรายช่ือผู้เช่ียวชาญที่ผู้จัดการเสนอ 
1. ควรมีรายช่ือส ารองและข้อมูลเพิ่มเติม เช่น สาขาความ

เช่ียวชาญ ประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษา เป็นต้น เพื่อเป็น
ข้อมูลประกอบการพิจารณา 

  2. ผู้เช่ียวชาญที่ประธานคณะกรรมการบริหารหน่วยบ่มเพาะ
วิสาหกิจเห็นชอบ ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ 

2. ผู้จัดการจะพิจารณาจากองค์ประกอบของผู้เช่ียวชาญ 
หากไม่กระทบต่อการด าเนินการ อาจจัดท าค าสั่งแต่งตั้ง
ตามรายช่ือผู้เช่ียวชาญที่ตอบรับ ทั้งนี้ควรแจ้งประธาน
คณะกรรมการฯ เพื่อทราบและให้ความเห็นชอบก่อน
ด าเนินการในข้ันต่อไป 

3 ประชุมเพื่อก าหนดรปูแบบและ
เกณฑ์การประเมิน 

1. ในบางครั้งผู้เช่ียวชาญอาจมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนถึง
คุณลักษณะของผู้ประกอบการที่ก าหนดไว้ในข้อก าหนด
โครงการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา 
พ.ศ. 2562 ท าให้การก าหนดรูปแบบและเกณฑ์การ
ประเมิน 
ไม่สอดคล้องกับเงื่อนไขของส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) 

1. ผู้จัดการจัดประชุมผู้เ ช่ียวชาญเพื่อท าความเข้าใจใน
ภาพรวมให้ทุกฝ่ายเข้าใจตรงกัน โดยอธิบายข้อก าหนด
โครงการฯ ในประเด็นต่าง ๆ ก่อนร่วมกันก าหนดรูปแบบ
และเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก เพื่อให้การก าหนดเกณฑ์
ประเมินสอดคล้องและมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 

4 พิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบการ 1. ในบางครั้งการประเมินผู้ประกอบการตามมุมมองของ   
ผู้เช่ียวชาญแต่ละท่านมีกรอบการประเมินที่แตกต่างกัน 
เนื่องจากแบบประเมนิผู้ประกอบการใช้เกณฑ์การพิจารณา
ที่กว้างเกินไป ไม่ได้ก าหนดกรอบการพิจารณาการให้
คะแนน 

1. ผู้เช่ียวชาญ ผู้จัดการ และบุคลากรหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ 
ประชุมร่วมกันเพื่อก าหนดกรอบการให้คะแนนในรายข้อ
และรายประเด็นเพื่อสร้างแบบประเมินที่มีกรอบการให้
คะแนนมชัดเจนยิ่ง ข้ึน โดยข้อควรระวังในข้ันตอนนี้   
จากประสบการณ์ของผู้จัดท ามีข้อสังเกตดังนี้ 
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     (1) ผู้ประกอบการมีผลิตภัณฑ์มีการจัดจ าหน่าย แต่ขาด

คุณลักษณะการเป็นผู้ประกอบการ เช่น ความรู้และ
ประสบการณ์ในธุรกิจ ความสามารถในการวิเคราะห์
สถานการณ์ อ านาจและการตัดสินใจ เป็นต้น 

     (2) ผู้ประกอบการมีผลิตภัณฑ์ที่จ าหน่ายแต่ไม่มีรายได้
ต่อเนื่อง เพราะด าเนินการในลักษณะอาชีพเสริม
หรือผลิตภัณฑ์อยู่ในช่วง Decline ที่มีผลประกอบการ
ลดลงและไม่ได้รับความนิยม รวมทั้งผู้ประกอบการ
บางส่วนเป็นนักศึกษาท าให้ต้องจัดสรรเวลาส าหรับ
การเรียน การสอบ และการฝึกงาน ซึ่งผู้จัดการและ
ผู้เช่ียวชาญต้องประเมินว่า ในการบ่มเพาะวิสาหกิจ
จะสามารถบริหารจัดการได้หรือไม่  และมากน้อย
เพียงใด 

     (3)  ผู้ประกอบการไม่พร้อมให้ความร่วมมือในการเข้ารับ 
การติดตามและประเมินผล ไม่พร้อมให้ข้อมูลทาง
การเงินและกระบวนการผลิต หรือให้ข้อมูลที่ไม่ตรง
กับความเป็นจริง เป็นต้น 

  2. ในกรณีที่มีผู้ประกอบการเข้ารับการสัมภาษณ์เกินเป้าหมาย
หรือรายช่ือที่ก าหนดไว้ เช่น ผู้ประกอบการที่ Walk-in 
เป็นต้น ประกอบกับผู้เช่ียวชาญมีประเด็นซักถามใน

2. ในกรณีผู้ประกอบการที่ Walk-in ผู้จัดการต้องพิจารณา
ตามความเหมาะสม โดยพิจารณาถึงผลกระทบ หากไม่
สามารถด าเนินการคัดเลือกได้ จะต้องอธิบายและท าความ
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รายละเอียดค่อนข้างมาก ท าให้การคัดเลือกไม่เป็นไป
ตามแผนงานและเกิดความล่าช้า 

เข้าใจเงื่อนไขกับผู้ประกอบการรายนั้น ๆ ให้เข้าใจ เพื่อ
ไม่ให้เกิดความรู้สึกที่ไม่ดีต่อหน่วยงาน นอกจากนี้ผู้จัดการ
จะต้องควบคุมเวลาและประเด็นในการซักถามให้ครบตาม
สิ่งที่จ าเป็นส าหรับการคัดเลือก เพื่อให้กิจกรรมเป็นไป
ตามเป้าหมาย 

5 วินิจฉัยสถานประกอบการและ 
ให้ค าปรึกษาเชิงลึก 

1. ในหลายครั้งผู้ประกอบการให้ข้อมูลประกอบการพิจารณา
คัดเลือกไม่ตรงกับความเป็นจริง โดยเฉพาะข้อมูลทาง
การเงินและข้อมูลการผลิต เนื่องจากผู้ประกอบการเกรง
ว่าจะส่งผลต่อการเสียภาษีและข้อได้เปรียบทางการ
แข่งขัน 

1. ผู้จัดการต้องสร้างความไว้วางใจ ความเช่ือมั่นในหน่วยงาน 
และอธิบายให้ผู้ประกอบการเข้าใจว่า ข้อมูลที่ร้องขอนั้น
ถือเป็นความลับที่ใช้เพื่อการวางแผนพัฒนาธุรกิจ ซึ่งไม่
เกี่ยวข้องกับการเสียภาษี และจะไม่มีการเปิดเผยข้อมูลสู่
สาธารณะ  

    2. ผู้เช่ียวชาญและผู้จัดการอาจใช้การซักถามและสังเกตช่วย
ในการประมาณการ เช่น การหมุนเวียนของผลิตภัณฑ์ 
การรับค าสั่งซื้อจากลูกค้า เป็นต้น 

6 ติดตามและประเมินผลการ 
ด าเนินงาน 

1. ผู้ประกอบการไม่ได้ท าตามค าแนะน าของผู้เช่ียวชาญ
และไม่ได้จัดเก็บข้อมูลตามที่ร้องขอ จึงไม่เกิดผลิตภาพที่
สูงข้ึน เช่น การเพิ่มข้ึนของยอดขาย การลดลงของต้นทนุ
หรือของเสีย เป็นต้น รวมทั้งมองไม่เห็นศักยภาพของ
ผู้ประกอบการ 

1. 
 
2. 

ผู้จัดการอาจต้องสอบถามถึงสาเหตุเพื่อเป็นข้อมูลในการ 
พัฒนาการด าเนินงานและผู้ประกอบการ 
ผู้จัดการประสานกับผู้ประกอบการเพื่อแจ้งการติดตาม 
ในเบื้องต้น โดยเว้นช่วงให้ผู้ประกอบการได้มีเวลาด าเนินการ 
จากนั้นสอบถามปัญหาและความก้าวหน้าจากผู้ประกอบการ 
ก่อนมอบหมายให้บุคลากรหน่วยฯ เพิ่มความถ่ีในลักษณะ
ของการสอบถาม นัดหมายให้ค าปรึกษา และให้แนวทาง
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แก้ปัญหาที่ เกิดจากการวิเคราะห์และสังเคราะห์จาก
ผู้เช่ียวชาญและผู้จัดการ 

7 จัดท าแผนการบ่มเพาะผู้ประกอบการ
เฉพาะราย 

1. แผนการบ่มเพาะผู้ประกอบการเฉพาะรายในบางประเด็น
ไม่สอดคล้องกับบริบทของผู้ประกอบการ เช่น การแก้ปัญหา
ผลิตภัณฑ์ที่จ าเป็นต้องใช้เทคโนโลยีเข้ามาจัดการ  
ซึ่งเทคโนโลยีดังกล่าวมีค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนในการ
เปลี่ยนแปลงค่อนข้างสูง ท าให้ผู้ประกอบการไม่สามารถ
ลงทุนได้ ประกอบกับมหาวิทยาลัยไม่มีเครื่องมือดังกล่าว
ในการทดลองผู้ประกอบการจึงไม่กล้าเสี่ยงที่จะลงทุน 
เพราะยังไม่เห็นผลลัพธ์ 

1. ผู้จัดการจะต้องช้ีแจงแผนการด าเนินงาน รายละเอียด 
ดัชนีช้ีวัดความส าเร็จที่ก าหนดไว้ในข้อก าหนดโครงการฯ 
รวมถึงแนวทางการติดตามและประเมินผลและการ
น าเสนอผลการต่อส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(สกอ.) ให้ผู้ประกอบการทราบอีกครั้ง หากผู้ประกอบการ
ไม่เห็นด้วยหรือมองว่าตนไม่สามารถท าตามค าแนะน าได้ 
ผู้จัดการและผู้เช่ียวชาญจะต้องหารือร่วมกับผู้ประกอบการ
เพื่อทบทวนและค้นหาวิธีการแก้ปัญหาของสถานประกอบการ
ที่เหมาะสมและเกิดผลิตภาพ (Productivity) ซึ่งเป็นการ
ท างานที่ตามเป้าหมาย (Effectiveness) อย่างมีประสิทธิภาพ 
(Efficiency) โดยใช้ทรัพยากรลดลงจากเดิมหรือใช้ทรพัยากร
เท่าเดิมแต่มีผลผลิตเพิ่มขึ้น เช่น ของเสียในกระบวนการ
ผลิตลดลง ต้นทุน ระยะเวลา แรงงานลดลง หรือมียอดขาย
เพิ่มข้ึน เป็นต้น    

8 เข้ากลั่นกรองผู้ประกอบการ 
 

1. ในบางครั้งผู้ประกอบการไม่สามารถอธิบายให้คณะอนุ 
กรรมการฯ มองเห็นหรือเข้าใจผลิตภัณฑ์ได้ โดยเฉพาะ
ผลิตภัณฑ์เฉพาะทาง หรือมีการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ข้ันสูง ซึ่งต้องอาศัยระยะเวลาให้ตลาดเกิดการยอมรับ 

1. ผู้จัดการประสานกับผู้ประกอบการเพื่อสรุปแนวทางการ
น าเสนอ การตอบข้อซักถาม ประเด็นค าถามที่อาจพบ 
เป็นต้น รวมทั้งนัดหมายให้ผู้ประกอบการน าผลิตภัณฑ์จริง
มาประกอบการน าเสนอ ซึ่งจะช่วยให้คณะอนุกรรมการฯ 
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ท าให้คณะอนุกรรมการฯ ก าหนดดัชนีช้ีวัดความส าเร็จ   
สูงกว่าความเป็นไปได้ทางการตลาด 

เข้าใจในผลิตภัณฑ์และธุรกิจของผู้ประกอบการ สามารถ
ให้ข้อเสนอแนะหรือแนวทางในการพัฒนาได้ชัดเจนยิ่งข้ึน 
ตลอดจนก าหนดดัชนีช้ีวัดความส าเร็จที่เหมาะสม 

9 บ่มเพาะวิสาหกิจตามแผนงาน 1. แผนการบ่มเพาะผู้ประกอบการเฉพาะรายเป็นแผนที่
จัดท าก่อนเข้ารับการกลั่นกรอง ซึ่ งระยะเวลาการ
กลั่นกรอง ประเมินผล และอนุมัติงบประมาณจาก
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ใช้เวลา
ค่อนข้างนาน ท าให้แผนการพัฒนาในบางประเด็น เช่น 
การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ เป็นต้น อาจไม่เป็นไป 
ตามแผนที่วางไว้ เนื่องจากความต้องการของตลาดที่
เปลี่ยนแปลงไป หรือผู้ประกอบการได้ปรับเปลี่ยน  
กระบวนการผลิต หรือมีการน าเทคโนโลยีมาใช้แก้ปัญหา
นั้น ๆ ตามค าแนะน าเรียบร้อยแล้ว 

1. ผู้จัดการและผู้เช่ียวชาญร่วมกันประเมินแผนการบ่มเพาะ
ผู้ประกอบการเฉพาะรายก่อน และหลังเข้ารับการกลั่นกรอง
และประกาศผลจากส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 
(สกอ.) โดยแผนการบ่มเพาะฯ ก่อนเข้ารับการกลั่นกรอง
จะมุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาที่พบจากการวินิจฉัยสถาน
ประกอบการ ขณะที่แผนการบ่มเพาะฯ หลังเข้ารับการ
กลั่นกรองจะปรับปรุงตามสถานการณ์ เงื่อนไข งบประมาณ    
และดัชนีช้ีวัดความส าเร็จที่คณะอนุกรรมการฯ ก าหนด 
โดยแผนการบ่มเพาะฯ ดังกล่าวจะต้องได้รับความยินยอม
จากผู้ประกอบการ 
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ส่วนที่ 2 แนวทางการพฒันางานหรอืปรับปรงุงาน 
 

 
1. งานท่ีจะพัฒนาหรือปรับปรุง 
 การก าหนดรูปแบบและเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบการ  
 
2. เหตุผลและความจ าเป็น 
 ภารกิจหลักที่ส าคัญหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ คือ การสร้าง สนับสนุน และส่งเสริมผู้ประกอบการให้มีความ
พร้อมในการก่อตั้งธุรกิจของตนเอง ต่อยอดองค์ความรู้ไปพัฒนาข้อได้เปรียบทางการแข่งขันเพื่อให้สามารถ  
อยู่รอดได้อย่างยั่งยืน ในการด าเนินงานเพื่อให้บรรลุภารกิจดังกล่าวต้องมีองค์ประกอบที่ส าคัญไม่ว่าจะเป็น
โครงสร้างองค์กร การสนับสนุนของผู้บริหารระดับสูง ผู้จัดการและบุคลากรของหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ 
กระบวนการบ่มเพาะและการให้บริการ การจัดการทางการเงินและงบประมาณของหน่วยงาน และผู้ประกอบการ 
ที่เข้ารับการบ่มเพาะ ซึ่งถือเป็นปัจจัยส าคัญที่ส่งผลต่อความส าเร็จอย่างมาก หากปัจจัยอื่น ๆ  ที่กล่าวมาข้างต้น
เป็นไปด้วยดี แต่ผู้ประกอบการที่เข้ารับการบ่มเพาะขาดความพร้อมหรือไม่มีจิตวิญญาณการเป็นผูป้ระกอบการที ่
ดีพอ การบ่มเพาะก็ไม่อาจประสบความส าเร็จได้ ท าให้ผู้ประกอบการหลายรายที่เข้ารับการบ่มเพาะล้มเลิกธุรกจิ
กลางคันเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ  ดังนั้นการคัดเลือกผู้ประกอบการจงึเป็นเรื่องส าคัญอนัดับต้น ๆ  ในการ
บ่มเพาะวิสาหกิจ ซึ่งหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจแต่ละแห่งจะต้องวิธีการในการคัดเลือกโดยพิจารณาจากปัจจัย 
หลาย ๆ ด้าน (ศุภชัย ปทุมนากุล. 2557) โดยทั่วไปหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันการอุดมศึกษาส่วนใหญ่จะ
ก าหนดชุดคุณลักษณะที่ส าคัญส าหรับการคัดเลือกผู้ประกอบการเพื่อเพิ่มอัตราความส าเร็จในการเข้ารับการ
พิจารณาจากคณะกรรมการกลั่นกรองข้อเสนอโครงการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา เครือข่าย
ภาคกลางตอนบน ซึ่งเรียกว่า เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบการ 
 ในคู่มือปฏิบัติงานกระบวนการคัดเลือกผู้ประกอบการเพื่อเข้ารับการบ่มเพาะวิสาหกิจตามข้อก าหนด
โครงการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จะพบว่าปัญหาส าคัญที่ส่งผลตอ่
มาตรฐานคุณภาพงาน คือ (1) ในบางครั้งผู้เช่ียวชาญอาจมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนถึงคุณลักษณะของ
ผู้ประกอบการที่ก าหนดไว้ในข้อก าหนดโครงการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 ท าให้
การก าหนดรูปแบบและเกณฑ์การประเมินไม่สอดคล้องกับเงื่อนไขของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
และ (2) ในบางครั้งการประเมินผู้ประกอบการตามมุมมองของผู้เช่ียวชาญแต่ละท่านมีกรอบการประเมินที่
แตกต่างกัน เนื่องจากแบบประเมินผู้ประกอบการใช้เกณฑ์การพิจารณาที่กว้างเกินไป ไม่ได้ก าหนดกรอบการ
พิจารณาการให้คะแนนแต่ละข้อ ท าให้เมื่อประชุมสรุปผลการพิจารณาเกิดความล่าช้าและไม่ได้ข้อสรุป 
 จากข้อมูลข้างต้น ผู้จัดท าจึงต้องการปรับปรุงรูปแบบและเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบการ  
พร้อมทั้งก าหนดกรอบการพิจารณาการให้คะแนนในแต่ละข้อให้ชัดเจนยิ่งข้ึน เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปตาม
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ดัชนีช้ีวัดของกระบวนการ รวมทั้งเพิ่มอัตราความส าเร็จในการเข้ารับการพิจารณาจากคณะกรรมการกลั่นกรอง
ข้อเสนอโครงการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา เครือข่ายภาคกลางตอนบน 
 
3.  วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อศึกษาถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จของผู้ประกอบการที่เข้ารับการบ่มเพาะ 
 3.2 เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนารูปแบบและเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบการ 
 
4. ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 4.1 ทราบถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จของผู้ประกอบการที่เข้ารับการบ่มเพาะ ซึ่งสามารถน าไปประยุกต์ใช้
เพื่อพัฒนางานในกระบวนการคัดเลือกผู้ประกอบการให้เป็นไปตามเงื่อนไขและมีประสิทธิภาพ 
 4.2 ได้แนวทางการพัฒนารูปแบบและเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบการที่มีความเหมาะสมและ  
ตรงตามมาตรฐานงาน ซึ่งจะช่วยเพิ่มอัตราความส าเร็จในการเข้ารับการพิจารณาจากคณะกรรมการกลั่นกรอง
ข้อเสนอโครงการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา เครือข่ายภาคกลางตอนบน 
 
5. แนวทางในการพัฒนาหรือปรับปรุงงาน 
 ปัญหาส าคัญที่ส่งผลต่อมาตรฐานคุณภาพงานและการบรรลุตัวช้ีวัดของกระบวนการกระบวนการเพื่อ
คัดเลือกผู้ประกอบการเข้ารับการบ่มเพาะวิสาหกิจตามข้อก าหนดโครงการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบัน  
อุดมศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีด้วยกัน 2 ประการ ดังนี้ (1)  ปัญหาความเข้าใจคลาดเคลื่อนถึง
คุณลักษณะของผู้ประกอบการที่ก าหนดไว้ในข้อก าหนดโครงการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา 
พ.ศ. 2562 ท าให้การก าหนดรูปแบบและเกณฑ์การประเมินไม่สอดคล้องกับเงื่อนไขของส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.) และ (2) การประเมินผู้ประกอบการตามมุมมองของผู้เช่ียวชาญแต่ละท่านมีกรอบการ
ประเมินที่แตกต่างกัน เนื่องจากแบบประเมินผู้ประกอบการใช้เกณฑ์การพิจารณาที่กว้างเกินไป ไม่ได้ก าหนด
กรอบการพิจารณาการให้คะแนนแต่ละข้อ ท าให้เมื่อประชุมสรุปผลการพิจารณาเกิดความล่าช้าและไม่ได้ข้อสรุป 
ซึ่งผู้จัดท ามีแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงงานดังภาพที่ 3 โดยมีรายละเอียดดังนี ้

 
ภาพท่ี 3 แนวทางในการพัฒนาหรือปรบัปรุงการก าหนดรูปแบบและเกณฑก์ารพจิารณาคัดเลอืกผูป้ระกอบการ 
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  5.1 ผู้จัดการจะต้องท าความเข้าใจในข้อก าหนดโครงการฯ อย่างละเอียด หากมีประเด็นสงสัยจะต้อง
ด าเนินการสอบถามยังจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (สถาบันแม่ข่าย) เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องและด าเนินการ
สอดคล้องกับเงื่อนไขในข้อก าหนดโครงการฯ และระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
  5.2 ผู้จัดการจัดประชุมผู้เช่ียวชาญและบุคลากรหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ เพื่อท าความเข้าใจในภาพรวม 
โดยอธิบายข้อก าหนดโครงการฯ ในประเด็นต่าง ๆ สอบถามถึงปัญหาในอดีตที่เคยเกิดข้ึน พร้อมข้อเสนอแนะที่
เกี่ยวข้อง  
  5.3 ศึกษาจากความส าเร็จของผู้ประกอบการที่เข้ารับการบ่มเพาะจากหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต โดยการวิเคราะห์ข้อมูลผู้ประกอบการที่เข้ารับการบ่มเพาะ ผลการด าเนินงาน และผลิตภาพที่เกิดข้ึน 
เพื่อให้เห็นถึงปัจจัยส าคัญที่เป็นองค์ประกอบในการพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบการ 
  5.4 น าปัจจัยต่าง ๆ  ที่พบจากการศึกษามาก าหนดรูปแบบและเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบการ 
ให้สอดคล้องกับเงื่อนไขของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (ปัจจุบันคือ ส านักงานปลัดกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม) พร้อมก าหนดกรอบการประเมินในแต่ละข้อให้ชัดเจนย่ิงข้ึน 
  5.5 น ารูปแบบและเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบการมาทดลองใช้  โดยเริ่มต้นจากการใช้
ประเมินผู้ประกอบการที่เข้าร่วมอบรมในโครงการสร้างผู้ประกอบการตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย (ทักษะ
การประกอบอาชีพ) และโครงการ SMEs Clinic ที่ต้องการเป็นผู้ประกอบการและต้องการเข้ารับค าปรึกษา 
เพื่อให้ทราบถึงปัญหาที่เกิดข้ึนและปรับปรุงให้เกิดความเหมาะสม 
 
6. สมรรถนะท่ีจ าเป็นในการพัฒนางานหรือปรับปรุงงาน 
 การพัฒนางานหรือปรับปรุงงานในการก าหนดรูปแบบและเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบการตั้งแต่
การศึกษาท าความเข้าใจ รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล จัดท าเกณ์การประเมิน ทดลองใช้ ปรับปรุงเกณฑ์ และ
น าไปใช้ บุคลากรหรือผู้ปฏิบัติงานในหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจจ าเป็นต้องอาศัยสมรรถนะหลักของมหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 9 ประการ ดังนี้  
 6.1 ความเป็นสวนดุสิต การศึกษาข้อมูลข้อก าหนดโครงการฯ และรวบรวมข้อมูลแวดล้อมต่าง  ๆ อย่าง
ละเอียดเพื่อให้เกิดความรู้จริงในสิ่งที่ท าทั้งในแง่ของความรู้รอบและรู้ลึก เพื่อให้สามารถวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผล
ต่อความส าเร็จของผู้ประกอบการได้ตรงตามความเป็นจริง ตลอดจนสามารถสื่อสารให้ผู้เช่ียวชาญ บุคลากร และ
ผู้เกี่ยวข้องเข้าใจตรงกัน ซึ่งผู้จัดการและบุคลากรหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจจะต้องแสดงบทบาทความเป็นผู้น าได้
อย่างเหมาะสม มีสัมมาคารวะ และอ่อนน้อมถ่อมตน  
 6.2 ความมุ่งมั่นสู่ความส าเร็จท่ีเป็นเลิศ การท างานในทุกข้ันตอนผู้จัดการและบุคลากรหน่วยบ่มเพาะ
วิสาหกิจต้องมุ่งมั่นปฏิบัติงานในความรับผิดชอบให้ดีที่สุดเพื่อให้กระบวนการคัดเลือกเป็นไปตามเป้าหมายหรือ
สูงกว่ามาตรฐานที่ก าหนดไว้ มีการรวมทั้งติดตามและประเมินผลของงานเพื่อน าปัญหาและข้อบกพร่องที่เกิดข้ึน 
มาปรับปรุงพัฒนางานให้ดีย่ิงข้ึน  
 6.3 การสั่งสมความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ ปัจจุบันองค์ความรู้ เทคโนโลยี และแนวนโยบายที่เกี่ยวข้องกับ
การส่งเสริมผู้ประกอบการมีความก้าวหน้าและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ดังนั้นผู้จัดการและบุคลากรหน่วยบ่มเพาะ
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วิสาหกิจควรติดตามข่าวสารและพัฒนาตนเองอยู่เสมอ เพื่อประยุกต์ใช้ความรู้และเทคโนโลยีเหล่านั้นมาช่วย
พัฒนางาน เช่น การเข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับผู้ประกอบการในยุคดิจิทัล โมเดลธุรกิจแบบใหม่ เป็นต้น 
 6.4 การสร้างเครือข่ายพันธมิตรและทีมงาน การด าเนินงานในหลายข้ันตอนจ าเป็นต้องอาศัยการท างาน
ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ดังนั้นผู้จัดการและและบุคลากรหน่วยบ่มเพาะ
วิสาหกิจจะต้องใช้ทักษะด้านการสื่อสาร ความเป็นผู้น า ทักษะด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และการท างาน
แบบร่วมแรงร่วมใจกันเพื่อให้งานบรรลุตามเป้าหมายที่ได้วางไว้ 
 6.5 การด ารงตนบนฐานของวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ในการพิจารณาคัดเลือก
ผู้ประกอบการ การตรวจเยี่ยมสถานประกอบการ การติดตามและประเมินผล ผู้จัดการและบุคลากรหน่วยบ่มเพาะ
วิสาหกิจจะได้รับข้อมูลเชิงลึกของผู้ประกอบการซึ่งอาจเป็นข้อมูลที่ส่งผลต่อข้อได้เปรียบทางการแข่งขัน เช่น 
ข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลการผลิต เป็นต้น ดังนั้นผู้จัดการและบุคลากรหนวยบ่มเพาะวิสาหกิจจะต้องมี
จรรยาบรรณวิชาชีพที่จะรักษาความลับของผู้ประกอบการ เพื่อสร้างความเช่ือมั่นให้กับหน่วยงานต่อไป 
 6.6 ความเข้าใจในมหาวิทยาลัย ผู้จัดการและและบุคลากรหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจจะต้องเรียนรู้และ 
ท าความเข้าใจมหาวิทยาลัยทั้งระบบ เพื่อให้ทราบถึงความเป็นมา ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ โครงสร้าง 
อัตลักษณ์ และระบบการด าเนินการ เช่น การขออนุมัติโครงการ การเบิกจ่าย เป็นต้น เพื่อให้โครงการต่าง  ๆ 
ด าเนินไปได้ด้วยความราบรื่น ตลอดจนทราบว่ามหาวิทยาลัยมีความเช่ียวชาญในเรื่องใด ซึ่ งจะช่วยพิจารณา
คัดเลือกผู้ประกอบการในเบื้องต้นได้ เช่น มหาวิทยาลัยมีอัตลักษณ์ด้านอาหาร แต่ผู้ประกอบการที่สมัครเข้ามา
เป็นผู้ประกอบการด้านยานยนต์ ซึ่งหากมองในแง่ความเช่ียวชาญและความพร้อมแล้ว หน่วยงานอาจไม่สามารถ
ตอบโจทย์ความต้องการหรือแก้ปัญหาให้แก่ผู้ประกอบการได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงต้องท าความเข้าใจกับ
ผู้ประกอบการ ให้บริการตามความเหมาะสม และประสานหน่วยงานในเครือข่ายที่มีความพร้อมในเรื่องดังกล่าว 
 6.7 ความรู้และทักษะท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานตามหน้าท่ีรับผิดชอบ ผู้จัดการและและบุคลากร
หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจจ าเป็นต้องมีความรู้ด้านการบริหารธุรกิจ เช่น การตลาด การเงิน การบัญชี การจัดการ 
เป็นต้น รวมทั้งมีความรู้เศรษฐศาสตร์ กฎหมาย เทคโนโลยี และสาขาอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้อง สามารถวิเคราะห์และ
สังเคราะห์ปัญหาของผู้ประกอบการได้ตรงประเด็นตามความเป็นจริง ตลอดจนต้องเป็นคนกลา งในการสรุป
ประเด็นและประสานระหว่างผู้เช่ียวชาญ หน่วยงานต่าง ๆ และผู้ประกอบการ ดังนั้นเพื่อให้การบ่มเพาะวิสาหกจิ
สามารถบริหารจัดการได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ผู้จัดการและและบุคลากหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจจึงต้องมีมนุษย
สัมพันธ์ที่ดี ใช้ศาสตร์และศิลป์ในการบริหารจัดการ มีทักษะในการตัดสินใจ สื่อสาร และเจรจาต่อรอง  
 6.8 การพัฒนานวัตกรรมจากฐานความรู้ ผู้จัดการและบุคลากรหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจจะต้องน าความรู้ 
ประสบการณ์ และแนวคิดต่าง ๆ มาใช้เป็นพื้นฐานในการก าหนดรูปแบบและเกณฑ์พิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบการ 
ที่จะเป็นเครื่องมือส าคัญที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงานของหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจยิ่งขึ้น 
 6.9 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการปฏิบัติงาน การก าหนดรูปแบบและเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก
ผู้ประกอบการ ผู้จัดการและบุคลากรหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจจ าเป็นต้องอาศัยเทคโนโลยีเพื่อจัดเก็บและวิเคราะห์
ข้อมูล รวมทั้งการใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการประชาสัมพันธ์ข่าวสารไปยังกลุ่มเป้าหมาย ตลอดจนใช้สารสนเทศ
ของมหาวิทยาลัย เช่น ระบบ e-office เพื่อด าเนินการต่าง ๆ  
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ส่วนที่ 3 งานและแผนการที่จะท าในอนาคต 
 

 
หน่วยงาน  หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ สถาบนัวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลยัสวนดุสิต 
โครงการ  บูรณาการการบรกิารวิชาการผ่านการจัดการศึกษาเพื่อพฒันาทักษะบัณฑิต 
    ผู้ประสานงาน นางสาวอกนิษฐ์ เลิศสริิศรสีกุล 
    ต าแหน่ง  ผู้จัดการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ 
    โทรศัพท ์ 0 2244 5286-7 
    E-mail  ubi.sdu@gmail.com 
 
1. ความสอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลยัสวนดุสิต 
 แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

 ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การเสริมสรา้งความเข้มแข็งของหลักสูตรเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 
  - กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมหลักสูตรอัตลักษณ์สู่ความเป็นเลิศ แนวทางการพัฒนา 2.5 ส่งเสริมแสวงหา
ความร่วมมือและบูรณาการการท างานกับหน่วยงานที่เป็นคู่ความร่วมมือ (Strategic Partner) และเครือข่าย
ภายนอก เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีเวทีในการฝึกทักษะและเรียนรู้จากประสบการณ์จริง 
  - กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับทักษะและสมรรถนะในการท างานของบัณฑิต แนวทางการพัฒนา 3.4 พัฒนา
ทักษะด้านวิชาชีพ (Hard Skills) ที่เข้มแข็งภายใต้จริยธรรมทางวิชาชีพควบคู่กับการพัฒนาทักษะด้านสังคม/ 
อารมณ ์(Soft Skills) โดยเฉพาะทักษะการคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหา การตัดสินใจ การเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์และ
การเรียนรู้ตลอดชีวิต 

 ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การผลิตบัณฑิตพันธุใ์หม่ท่ีมีทักษะสนองต่อโลกอนาคตและเป็นพลเมืองท่ีดี 
  - กลยุทธ์ที่ 2 ปรับปรุงรูปแบบและกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่สอดคลองกับโลกยุคดิจิทัล แนวทาง 
การพัฒนา 2.3 ส่งเสริมให้มีการบูรณาการการบริการวิชาการและการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมเข้ากับการจัด 
การเรียนการสอน หรือกิจกรรมเสริมแก่นักศึกษา 

 ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การบริการวิชาการบนพ้ืนฐานความตระหนักในความรับผิดชอบต่อสังคม 
  - กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนและสังคมใหเกิดความเข้มแข็ง 
อยางยั่งยืน แนวทางการพัฒนา 1.2 ส่งเสริมการบูรณาการข้ามศาสตร์เพื่อพัฒนาคุณภาพในการให้บริการ
วิชาการ แนวทางการพัฒนา 1.3 จัดกิจกรรมบริการวิชาการตามจุดเน้นของคณะ หลักสูตร ในรูปแบบที่
หลากหลายตามความเช่ียวชาญ เพื่อเป็นการเผยแพร่องค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ น าไปสู่การพัฒนาชุมชนและ
สังคม และแนวทางการพัฒนา 1.4 ส่งเสริมการบูรณาการการบริการวิชาการกับการเรียนการสอนหรือการวิจัย 
อย่างเป็นรูปธรรม 
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  - กลยุทธ์ที่ 2 สนับสนุนการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการให้บริการวิชาการ แนวทางการ
พัฒนา 2.1 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน สังคม และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการก าหนดกิจกรรมบริการวิชาการ
เพื่อให้สามารถตอบสนองและแก้ปัญหาได้ตรงต่อความต้องการ 

 ยุทธศาสตร์ท่ี 7 การเสริมสร้างความเข้มแข็งและอยู่รอดอย่างยั่งยืนด้วยการแสวงหารายได้ 
  - กลยุทธ์ที่ 1 บริหารจัดการการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสทิธิภาพและประสทิธิผล แนวทางการพฒันา 
1.1 ปรับรูปแบบของการด าเนินโครงการที่มุ่งเน้นการบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า และเกิดประโยชน์สงูสุด 
 
2. หลักการและเหตุผล 
 ประเทศไทยได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจโลกและความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence; AI) ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการด าเนินธุรกิจในกลุ่มต่าง ๆ  
รวมถึงวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ขณะเดียวกันคาดการณ์ว่าจะมีบัณฑิตว่างงานหรือผู้ถูกเลิกจ้างเป็น
จ านวนมาก ภาครัฐจึงมีแนวนโยบายในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของวิสาหกิจเดิมให้มีความเข้มแข็ง 
ด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการบนฐานองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และทุนทางวัฒนธรรมในลักษณะ
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) และสนับสนุนให้เกิดการสร้างผู้ประกอบการใหม่ โดยเฉพาะกลุ่ม 
วัยเรียนและวัยท างานที่ถือเป็นทรัพยากรส าคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาว 
 มหาวิทยาลัยสวนดุสิตเป็นสถาบันการศึกษาที่มีบทบาทส าคัญในการพัฒนาบัณฑิตที่มคุีณภาพ และน าความรู ้
ความเช่ียวชาญที่เป็นอัตลักษณ์มาใช้ในการบริการวิชาการเพื่อตอบโจทย์สังคมและชุมชน สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ. 2561-2564 ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างความเข้มแข็งของหลักสูตร 
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตบณัฑิตพันธ์ุใหม่ที่มีทักษะสนองต่อโลกอนาคต
และเป็นพลเมืองที่ดี ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริการวิชาการบนพื้นฐานความตระหนักในความรับผิดชอบต่อสังคม  
และยุทธศาสตร์ที่ 7 การเสริมสร้างความเข้มแข็งและอยู่รอดอย่างยั่งยืนด้วยการแสวงหารายได้ นอกจากนี้ยัง
สอดรับกับแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ. 2559-2563 ที่มุ่งเน้นการบูรณาการร่วมกันให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดภายใต้ข้อจ ากัดของงบประมาณ โดยยังคงกระบวนการพัฒนาเพื่อความเป็นเลิศ 
ซึ่งเป็นความสามารถในการจัดกระบวนการเรียนรู้ ทักษะ และประสบการณที่เหมาะสมให้กับนักศึกษาในการ
เตรียมความพร้อมทางวิชาชีพให้สามารถประกอบวิชาชีพหรือปรับตัวให้อยูร่อดได้ในสังคมแห่งอนาคต และได้รับ
การยอมรับจากสังคม (มหาวิทยาลัยาสวนดุสิต. 2559; 2561) 
 หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจซึ่งมีวัตถุประสงค์ส าคัญประการหนึ่ง คือ ส่งเสริมความร่วมมือ ระหว่างอาจารย์ 
นักวิจัย นักศึกษา ผู้ประกอบการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจเป็นหน่วยงานกลาง 
ในการเช่ือมโยง รวมถึงส่งเสริมให้มีการน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ จากแนวนโยบายข้างต้น
ผู้จัดท าได้เล็งเห็นความส าคัญของการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาในยุคศตวรรษที่ 21 ด้วยการให้ความรู้และ
ประสบการณ์นอกห้องเรียนจึงมีแผนด าเนินโครงการบูรณาการการบริการวิชาการผ่านการจัดการศึกษา 
เพื่อพัฒนาทักษะบัณฑิต เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีทักษะการคิดวิเคราะห์ ความคิดสร้างสรรค์ การแก้ปัญหา 
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ทักษะการสื่อสาร และการท างานเป็นทีมที่ดีข้ึนผ่านประสบการณ์จากการลงมือปฏิบัติจริง  รวมทั้งมีทัศนคติที่ดี 
ในการน าสมรรถนะทางวิชาการมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ประกอบการและชุมชน  
 
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 3.1 เพื่อส่งเสริมให้มีการบูรณาการการบริการวิชาการเข้ากับการจัดการศึกษา โดยความร่วมมือของ
หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า 
และเกิดประโยชนส์ูงสุด 
 3.2 เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีทักษะการคิดวิเคราะห์ ความคิดสร้างสรรค์ การแก้ปัญหา ทักษะการสื่อสาร  
และการท างานเป็นทีมที่ดีข้ึนผ่านประสบการณ์จากการลงมือปฏิบัติจริง 
 3.3 เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีทัศนคติที่ดีในการน าสมรรถนะทางวิชาการมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ 
ในการบริการวิชาการแก่ผู้ประกอบการและชุมชน 
 
4. กลุ่มเป้าหมาย 
 4.1 นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร โรงเรียนการเรือนและคณะวิทยาการจัดการ จ านวน 100 คน 
 4.2 ผู้ประกอบการที่เข้ารับบริการจากหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ จ านวนไม่น้อยกว่า 3 ราย
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5. แผนการด าเนินโครงการ 
 
ตารางท่ี 4 แผนการด าเนินโครงการ 

ล าดับ กิจกรรม 
ระยะเวลาด าเนินการ (เดือน) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 วิเคราะห์ความต้องการและปัญหาของผู้ประกอบการ 

- วิเคราะห์ความต้องการและปัญหาตามสภาพความเป็นจริงของผู้ประกอบการ  
ซ่ึงคัดเลือกในสิ่งที่มหาวิทยาลัยมีความพร้อมและความเชี่ยวชาญ 

- จัดกลุ่มความต้องการหรือปัญหาของผู้ประกอบการตามองค์ความรู้ที่เก่ียวข้อง
เช่น ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมมักประสบปัญหาด้านผลิตภัณฑ์ 
โดยเฉพาะการพัฒนาอายุการเก็บรักษา การคิดค านวณต้นทุน เป็นต้น 

            

2 ก าหนดโจทย์และจัดท าแผนการด าเนินงานในภาพรวม 
- น าความต้องการที่ได้รับการวิเคราะห์และจัดกลุ่มตามองค์ความรู้ที่เก่ียวข้อง 

มาก าหนดเป็นโจทย์ในการบริการวิชาการ 
- จัดท าแผนการด าเนินงานให้ครอบคลุมโจทย์การบริการวิชาการ พร้อมทั้งก าหนด

วัตถุประสงค์ ค่าเป้าหมายการด าเนินงาน ผลที่คาดว่าจะได้รับ ระยะเวลา
ด าเนินการ และงบประมาณในกิจกรรมต่าง ๆ  

            

3 ประสานความร่วมมือและปรับปรุงแผนการด าเนนิงาน 
- ผู้จัดการและบุคลากรหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจประสานงานกับหลักสูตรที่เก่ียวข้อง

เพื่อท าความเข้าใจและสร้างความร่วมมือ โดยบูรณาการเข้ากับการเรียนการสอน
โดยแทรกในรายวิชา เช่น การแทรกโจทย์การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารในโครงงาน 
ของนักศึกษาโรงเรียนการเรือน ขณะที่นักศึกษาในหลักสูตรการบัญชีช่วยคิด 
ค านวณต้นทุนของผลิตภัณฑ์ เป็นต้น 
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ล าดับ กิจกรรม 
ระยะเวลาด าเนินการ (เดือน) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 - หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจและหลักสูตรคู่ความร่วมมือร่วมกันพิจารณาและปรับปรุง
แผนการด าเนินงานให้สอดคล้องกับบริบทต่าง ๆ เช่น อาจารย์ผู้รับผิดชอบ รายวิชา 
ช่วงเวลาด าเนินการ รูปแบบกิจกรรม งบประมาณ เป็นต้น 

            

4 ขออนุมัติโครงการ งบประมาณ และค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
- ภายหลังปรับปรุงแผนการด าเนินงานร่วมกับหลักสูตรที่เก่ียวข้อง บุคลากร  

หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจเขียนโครงการ จัดเตรียมเอกสารต่าง  ๆ  และด าเนินการ
ขออนุมัติโครงการที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้จัดการและผู้บริหารแล้ว 

            

5 ด าเนินกจิกรรมตามแผนงานที่ก าหนดไว ้
- หลักสูตรด าเนินการตามแผนงาน โดยมีหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจคอยก ากับ ติดตาม 

และอ านวยความสะดวกตามความเหมาะสม เช่น การจัดท าค าสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการ
ด าเนินงาน การนัดหมายให้นักศึกษา อาจารย์ และผู้ประกอบการ แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ร่วมกัน เป็นต้น 

- ในการด าเนินกิจกรรมผู้ประกอบการแต่ละรายมีความต้องการที่แตกต่างกัน เช่น 
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การทดสอบตลาด การคิดค านวณต้นทุนผลิตภัณฑ์   
การทดสอบตลาด การทดสอบการยอมรับทางประสาทสัมผัส (Sensory Test) 
การจัดท าแผนธุรกิจ การถ่ายทอดความรู้  เป็นต้น นักศึกษาจึงต้องร่วมกัน
ด าเนินงานโดยมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบคอยชี้แนะ ให้ค าปรึกษา และควบคุมดูแล
ภายใต้กรอบระยะเวลาและงบประมาณที่ก าหนด ซ่ึงกระบวนการเหล่าน้ีช่วยให้
เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาทักษะจากประสบการณ์จริง 
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ล าดับ กิจกรรม 
ระยะเวลาด าเนินการ (เดือน) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
7 ติดตามและประเมินผลการด าเนนิงาน 

- หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจติดตามและประเมินผลโครงการโดยพิจารณาจาก 
  (1) แบบประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ นักศึกษา อาจารย์ 

    ผู้รับผิดชอบ และผู้ประกอบการ 
  (2) ข้อมูลการด าเนินธุรกิจของผู้ประกอบการ เช่น ยอดขายผลิตภัณฑ์ ต้นทุน 
       ปริมาณของเสียในกระบวนการผลิต เป็นต้น 
  (3) ปัญหาและอุปสรรคที่พบ เพื่อเป็นแนวทางแก้ไขและพัฒนางานต่อไป 

            

8 สรุปผลการด าเนินโครงการ 
- หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงานเสนอต่อผู้บริหาร  

พิจารณาต่อไป 
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6. การติดตามและประเมินผล 
 เมื่อการด าเนินกิจกรรมเสร็จสิ้น หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจจะด าเนินการติดตามและประเมินผลโครงการ  
ทั้งในแง่ของผลลัพธ์และผลผลิต โดยพิจารณาจาก (1) ข้อมูลจากการด าเนินงานโครงการ (2) ความพึงพอใจของ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ นักศึกษา อาจารย์ผู้รับผิดชอบ และผู้ประกอบการ (3) ผลประกอบการของธุรกิจที ่
เข้ารับการบ่มเพาะ และ (4) สอบถามปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อเป็น
แนวทางในการแก้ไขและพัฒนางานต่อไป 
 
7. ผลผลิต ผลลัพธ์ และตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 
 7.1 ผลผลิต เป็นผลที่เกิดข้ึนทันทีภายหลังเสร็จสิ้นโครงการฯ ประกอบด้วย ผลผลิตในเชิงปริมาณและ
ผลผลิตในเชิงคุณภาพ ประกอบด้วย 
  (1) ค่าเป้าหมายผลผลิตในเชิงปริมาณ ได้แก่ จ านวนหลักสูตรที่ร่วมด าเนินงานในโครงการฯ ไม่น้อยกว่า 
3 หลักสูตร จ านวนผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนาในโครงการฯ ไม่น้อยกว่า 3 ผลิตภัณฑ์ และจ านวนนักศึกษา 
อาจารย์ และบุคลากร ที่ร่วมด าเนินงานในโครงการฯ ไม่น้อยกว่า 100 คน  
  (2) ค่าเป้าหมายผลผลิตในเชิงคุณภาพ ได้แก่  มีระบบการบริหารจัดการการบูรณาการการบริการ
วิชาการผ่านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะบัณฑิต 
 

ตารางท่ี 5 ผลผลิตและตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 
ตัวชี้วัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
1 จ านวนหลักสูตรที่ร่วมด าเนินงานในโครงการฯ หลักสูตร 3 
2 จ านวนผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนาในโครงการฯ ผลิตภัณฑ์ 3 
3 จ านวนนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร ที่ร่วมด าเนินงานในโครงการฯ คน 100 

เชิงคุณภาพ 
1 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจต่อการบูรณาการการบริการวิชาการผ่านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะบัณฑิต 

ในระดับดีขึ้นไป 

 
7.2 ผลลัพธ์ เป็นผลที่คาดว่าจะเกิดข้ึนภายหลังเสร็จสิ้นโครงการฯ ระยะหนึ่ง ซึ่งมีค่าเป้าหมายดังนี ้ 
 (1)  จ านวนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้าร่วมกิจกรรมได้รับการพัฒนาสินค้าให้มีมูลค่าเพิม่ข้ึน 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50  
 (2)  จ านวนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้าร่วมกิจกรรมมีผลิตภาพเพิ่มขึ้นตามเกณฑ์ที่ก าหนด

อย่างใดอย่างหนึ่ง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 
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ตารางท่ี 6 ผลลัพธ์และตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 
ตัวชี้วัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย 

1 จ านวนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้าร่วมกิจกรรมได้รับการพัฒนา 
สินค้าให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้น ร้อยละ 20 

ร้อยละ 50 

2 จ านวนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้าร่วมกิจกรรมมีผลิตภาพเพิ่มขึ้น 
ตามเกณฑ์ที่ก าหนดอย่างใดอย่างหน่ึง 

- ลดของเสียไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 หรือ 
- ลดต้นทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 6 หรือ 
- มูลค่ายอดขายเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 9 

ร้อยละ 50 

 
8. สมรรถนะท่ีจ าเป็นในการส่งเสริมโครงการท่ีจะท าในอนาคต 
 การบูรณาการการบริการวิชาการผ่านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะบัณฑิตตั้งแต่การวิเคราะห์ความ
ต้องการและปัญหาของผู้ประกอบการ ก าหนดโจทย์และจัดท าแผนการด าเนินงานในภาพรวม ประสานความ
ร่วมมือและปรับปรุงแผนการด าเนินงาน ขออนุมัติโครงการ งบประมาณ และค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินงาน ด าเนินกิจกรรมตามแผนงานที่ก าหนดไว้ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน และสรุปผลการ
ด าเนินโครงการ บุคลากรหรือผู้ปฏิบัติงานในหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจจ าเป็นต้องอาศัยสมรรถนะหลักของ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 3 ประการ ดังนี้  
 8.1 ความเป็นสวนดุสิต การด าเนินงานโครงการฯ จ าเป็นต้องอาศัยการสื่อสารและประสานงานกับผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียและหน่วยงานฝ่ายต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้อง ซึ่งผู้จัดการและบุคลากรหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจจะต้องแสดง
บทบาทความเป็นผู้น าได้อย่างเหมาะสม มีสัมมาคารวะ ตลอดจนให้ข้อมูลในเชิงลึกได้ตรงกับความเป็นจริงบน
ฐานของความรู้และความเข้าใจในโครงการ 
 8.2 ความมุ่งมั่นสู่ความส าเร็จท่ีเป็นเลิศ การท างานในทุกข้ันตอนผู้จัดการและบุคลากรหน่วยบ่มเพาะ
วิสาหกิจต้องมุ่งมั่นปฏิบัติงานในความรับผิดชอบให้ดีที่สุดเพื่อให้การบูรณาการการบริการวิชาการผ่านการจัด
การศึกษาประสบความส าเร็จตามเป้าหมาย รวมทั้งติดตามและประเมินผลโดยพิจารณาจากข้อมูลต่างๆ เช่น 
ความพึงพอใจ ผลประกอบการ เป็นต้น รวมถึงการสอบถามปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานจากผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียเพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขและพัฒนางานต่อไป 
 8.3 การสั่งสมความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ การบูรณาการการบริการวิชาการผ่านการจัดการศึกษาจะช่วย
เพิ่มพูนประสบการณ์ให้กับผู้ปฏิบัติงาน คือ ผู้จัดการและบุคลากรหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ได้แก่ นักศึกษา อาจารย์ผู้รับผิดชอบ และผู้ประกอบการ ผ่านการฝึกปฏิบัติและประสบการณ์จริง ตลอดจน  
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างการท างาน  
 8.4 การสร้างเครือข่ายพันธมิตรและทีมงาน การด าเนินงานในหลายข้ันตอนผู้จัดการและและบุคลากร
หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจต้องประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย กลุ่มบุคคลในหลาย
ช่วงวัยและต่างสาขาอาชีพ ท าให้หลายครั้งผู้ร่วมงานมีทัศนคติ ความคิดเห็น และมุมมองที่แตกต่างกัน ซึ่งอาจ
ส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการด าเนินงาน ดังนั้นผู้จัดการและและบุคลากรหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจจะต้องรู้จัก
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ปรับตัว ใช้ทักษะการสื่อสาร เอาใจเขามาใส่ใจเรา รู้จักการโน้มน้าวใจ มีทักษะในการตัดสิ นใจและแก้ปัญหา
เฉพาะหน้าได้ เพื่อให้โครงการด าเนินต่อไปด้วยความราบรื่น  
 8.5 การด ารงตนบนฐานของวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ในการท างาร่วมกับ
ผู้ประกอบการ ผู้จัดการ บุคลากรหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ อาจารย์ผู้รับผิดชอบ และนักศึกษา จะต้องเรียนรู้ถึง
วิธีการพูดคุยกับผู้ประกอบการ รวมทั้งเข้าใจถึงธรรมชาติของการแข่งขันที่ผู้ร่วมงานต้องมีจรรยาบรรณวิชาชีพ  
ที่จะรักษาความลับของผู้ประกอบการ ให้บริการด้วยความซื่อสัตย์ จริงใจ และมุ่งประโยชน์ส่วนรวม เพื่อสร้าง
ช่ือเสียงและภาพลักษณ์ที่ดีของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตในการบริการผู้ประกอบการและชุมชน 
 8.6 ความเข้าใจในมหาวิทยาลัย การบูรณาการบริการวิชาการผ่านการจัดการศึกษา ผู้จัดการและบุคลากร
หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจจะต้องเข้าใจถึงโครงสร้าง ระบบด าเนินการ ความพร้อมและความเช่ียวชาญของ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เพื่อแทรกโจทย์การพัฒนาผู้ประกอบการในรายวิชาได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับ
รายละเอียดการเรียนการสอนและระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยภายใต้กรอบระยะเวลาและงบประมาณที่
เหมาะสม 
 8.7 ความรู้และทักษะท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานตามหน้าท่ีรับผิดชอบ การบูรณาการบริการวิชาการ
เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยเฉพาะผู้จัดการ บุคลากรหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ และนักศึกษา มีทักษะการคิดวิเคราะห์ ความคิดสร้างสรรค์ การแก้ปัญหา ทักษะการสื่อสาร และ
การท างานเป็นทีมที่ดีข้ึน รวมทั้งมีทัศนคติที่ดีในการน าสมรรถนะทางวิชาการมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่
ผู้ประกอบการและชุมชน 
 8.8 การพัฒนานวัตกรรมจากฐานความรู้ การพัฒนาผลิตภัณฑ์และการแก้ปัญหาด้านการจัดการเป็นสิ่งที่
ต้องใช้การวิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้เพื่อน าไปสู่การก าหนดแนวปฏิบัติหรือสร้างเครื่องมือในการแก้ปัญหา
ดังกล่าว เช่น การน าความรู้ด้านการประกอบอาหารมาเพิ่มมูลค่าให้กับวัตถุดิบท้องถ่ิน การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์
ชุมชนจากทุนทางวัฒนธรรมและน าเสนอสู่ตลาด การคิดค านวณต้นทุนของผลิตภัณฑ์เพื่อวางแผนการส่งเสริม
การตลาด การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจเพื่อสร้างกลยุทธ์ทางการแข่งขัน เป็นต้น 
 8.9 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการปฏิบัติงาน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายจ าเป็นต้องน าเทคโนโลยี
สารสนเทศทั้งภายนอกและภายในมหาวิทยาลัยมาใช้ในการบริการวิชาการ ตั้งแต่การประสานความร่วมมือ  
การวิเคราะห์ความต้องการและปัญหาของผู้ประกอบการ การจัดท าแผนการด าเนินงาน การด าเนินกิจกรรมตาม
แผนงาน การประชาสัมพันธ์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การวิเคราะห์ข้อมูล การติดตามและประเมินผล ตลอดจน 
การสรุปและน าเสนอผลการด าเนินโครงการ 
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ข้อก ำหนดโครงกำร 
โครงกำรหน่วยบ่มเพำะวิสำหกิจในสถำบนัอดุมศกึษำ (UBI) 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศกึษำ 
ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
-------------------------------------- 

๑.  หลักกำรและเหตุผล 
ด้วยรัฐบำลได้ให้ควำมส ำคัญกับกำรน ำองค์ควำมรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรมและผลงำนวิจัยของ

สถำบันอุดมศึกษำมำใช้ประโยชน์ในกำรพัฒนำเศรษฐกิจเพื่อขับเคลื่อนประเทศไปสู่ ประเทศไทย ๔.๐ 
ศูนย์บ่มเพำะธุรกิจ (Business Incubator Center) ถือเป็นแหล่งเช่ือมโยงองค์ควำมรู้ด้ำนเทคโนโลยีกับควำม
เช่ียวชำญทำงธุรกิจที่หลำกหลำยกิจกรรมเข้ำด้วยกัน โดยกำรเปลี่ยนผู้ประกอบกำร (Entrepreneur) จำกแบบ
ดั้งเดิมที่มีอยู่ ไปสู่กำรเป็นผู้ประกอบกำรมืออำชีพ (Smart Enterprises) และ/หรือบริษัทเกิดใหม่ที่มีศักยภำพสูง 
(Startups) ที่สำมำรถเร่งอัตรำเร็วของกำรเจริญเติบโตของบริษัทจนพร้อมที่จะด ำเนินธุรกิจได้ด้วยตนเอง 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ (สกอ.) ได้เริ่มโครงกำรจัดตั้งหน่วยบ่มเพำะวิสำหกิจใน
สถำบันอุดมศึกษำ (University Business Incubator: UBI) ช่วงปลำยปี ๒๕๔๗ โดยมีวัตถุประสงค์ให้หน่วย UBI 
ท ำหน้ำที่บ่มเพำะธุรกิจให้เกิดผู้ประกอบกำรใหม่ (Entrepreneurs) พัฒนำสู่บริษัทจัดตั้งใหม่  (Startup 
Companies) และเสริมสร้ำงศักยภำพให้เข้มแข็งทั้งด้ำน Business Plan & Technology Development of 
Product จำกสภำพแวดล้อมทำงวิชำกำรในสถำบันอุดมศึกษำ ยกระดับเป็นบริษัทเต็มรูปในอนำคต (Spin off 
Companies) รวมทั้งเป็นช่องทำงน ำผลงำนวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมที่สร้ำงสรรค์โดยคณำจำรย์ในสถำบัน 
อุดมศึกษำพัฒนำสู่กระบวนกำรใช้งำนเชิงพำณิชย์ สร้ำงวงจรรำยได้ ผลประโยชน์กลับสู่สถ ำบันอุดมศึกษำ 
เพื่อสร้ำงผลสัมฤทธ์ิ (Result base) สู่เป้ำหมำยกำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถเชิงกำรแข่งขันของประเทศโดยใช้
ควำมรู้เป็นฐำน โดยในป ีพ.ศ. ๒๕๕๒ สกอ. ได้ก ำหนดให้ภำรกิจของโครงกำร UBI บูรณำกำรเช่ือมโยงกับเครอืข่ำย 
อุดมศึกษำเชิงพื้นที่ ๓ ระดับตำมโครงสร้ำงบริหำร (คือ เครือข่ำย A เครือข่ำย B และเครือข่ำย C) ส ำหรับกำร
บริหำรหน่วย UBI นับเป็นระดับเครือข่ำย C เรียกว่ำ เครือข่ำยเชิงประเด็น C-UBI รวม ๙ เครือข่ำย โดยแต่ละเครือข่ำย
มีสมำชิกหน่วย UBI ดังนี้  

ตำรำงท่ี ๑ : หน่วย UBI ๗๔ แห่งจ ำแนกตำมเครือข่ำยเพ่ือกำรพัฒนำอุดมศึกษำ (B) ๙ เครือข่ำย 
เครือข่ำยเพ่ือกำรพัฒนำอุดมศึกษำ ๙ เครอืข่ำย (B) 

รำยชื่อหน่วย UBI 
สถำบันแม่ข่ำยภูมิภำค จ ำนวนหน่วย UBI 

ภำคเหนือตอนบน 
(ม.เชียงใหม่) 

๘ ม.เชียงใหม่/ ม.แม่โจ้/ ม.แม่ฟ้ำหลวง/ มรภ.เชียงรำย/ 
มรภ.เชียงใหม่/ ม.ฟำร์อีสเทอร์น/ ม.พะเยำ/ มทร.ล้ำนนำ/  

ภำคเหนือตอนล่ำง 
(ม.นเรศวร) 

๕ ม.นเรศวร/ มรภ.นครสวรรค์/ มรภ.พิบูลสงครำม/ 
มรภ.อุตรดติถ์/ มรภ.เพชรบูรณ์ 

ภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 
(ม.ขอนแก่น) 

๙ ม.ขอนแก่น/ ม.มหำสำรคำม/ มรภ.เลย/ มรภ.อุดรธำนี/ 
มรภ.มหำสำรคำม/ ม.นครพนม/ ว.บัณฑิตเอเชีย/      
มรภ.สกลนคร/ ม.กำฬสินธุ ์

ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่ำง 

(ม.เทคโนฯ สุรนำรี) 

๑๐ ม.เทคโนโลยีสุรนำรี/ มรภ.สุรินทร์/ มรภ.บุรีรัมย์/     
ม.อุบลรำชธำนี/ มทร.อีสำน/ มรภ.นครรำชสีมำ/      
ม.วงษ์ชวลิตกุล/ มรภ.อุบลรำชธำนี/ มรภ.ศรีสะเกษ/ 
มรภ.ชัยภูมิ 

ภำคกลำงตอนบน 
(จุฬำลงกรณ์ฯ) 

๑๕ จุฬำลงกรณ์ฯ/ ม.ธรรมศำสตร์/ ม.เทคโนฯพระนครเหนือ/ 
ม.สวนดุสติ/ ส.เทคโนฯ ลำดกระบงั / มรภ.สวนสุนันทำ/   
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เครือข่ำยเพ่ือกำรพัฒนำอุดมศึกษำ ๙ เครอืข่ำย (B) 
รำยชื่อหน่วย UBI 

สถำบันแม่ข่ำยภูมิภำค จ ำนวนหน่วย UBI 
มทร.ธัญบุรี/ มรภ.วไลยอลงกรณ์/ มรภ.จันทรเกษม/ม.ศรีปทุม/ 
ม.รำมค ำแหง/ ส.บัณฑติพฒันบริหำรศำสตร์/ ม.อัสสัมชญั/   
ม.ธุรกิจบัณฑิตย์/ว.เซำธ์อีสทบ์ำงกอก  

ภำคกลำงตอนล่ำง 
(ม.เทคโนฯ ธนบุรี) 

๑๕ ม.เทคโนฯ ธนบุรี/ ม.เกษตรศำสตร์/ ม.มหิดล/        
ม.ศิลปำกร/ มรภ.ธนบุรี/ มรภ.นครปฐม/ มรภ.เพชรบุรี/ 
มรภ.กำญจนบุรี/ มทร.พระนคร/ มทร.กรุงเทพ/        
ม.สยำม/ ว.เทคโนโลยีสยำม/ ม.เอเชยีอำคเนย์/        
มรภ.หมู่บ้ำนจอมบงึ/ มทร.รัตนโกสินทร์ 

ภำคตะวันออก 
(ม.บูรพำ) 

๒ ม.บูรพำ/ มรภ.รำชนครินทร์ 

ภำคใต้ตอนบน 
(ม.วลัยลักษณ์) 

๔ ม.วลัยลักษณ์/ มรภ.ภูเก็ต/ มรภ.สุรำษฎร์ธำนี/ 
มรภ.นครศรีธรรมรำช 

ภำคใต้ตอนล่ำง 
(ม.สงขลำนครินทร์) 

๖ ม.สงขลำนครินทร์/ มรภ.ยะลำ/ ม.ทักษิณ/ ม.หำดใหญ่/ 
มรภ.สงขลำ/ มทร.ศรีวิชยั 

๒.  วัตถุประสงค์ของโครงกำร 
๒.๑ สร้ำงแรงบันดำลใจ ควำมตระหนัก และส่งเสริมจิตวิญญำณผู้ประกอบกำร (Entrepreneurial Spirit) 

ให้แก่นักเรียน นิสิต นักศึกษำ คณำจำรย์ และศิษย์เก่ำ ให้มีส่วนร่วมในกิจกรรม กำรฝึกอบรม แลกเปลี่ยนควำมรู้ด้ำน
บ่มเพำะธุรกิจในสถำบันอุดมศึกษำ และพัฒนำสู่กำรเป็นผู้ประกอบกำรที่มีศักยภำพโดยเน้นผลิตภัณฑ์ที่มำจำก
ผลงำนวิจัย/ เทคโนโลยี/ องค์ควำมรู้ 

๒.๒ ส่งเสริมให ้นิสิต นักศึกษำ คณำจำรย์และนักวิจัยของสถำบนัอุดมศึกษำ ให้มีกำรศึกษำวิจัยเพื่อพฒันำ 
เทคโนโลยีทำงด้ำนอุตสำหกรรม และสร้ำงเครือข่ำยกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับภำคอุตสำหกรรมเอกชน 

๒.๓ เสริมสร้ำงกลไก (Mechanism) ระบบกำรน ำผลงำนวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยี และทรัพย์สิน
ทำงปัญญำ (Intellectual Property) จำกองค์ควำมรู้ทำงวิชำกำรของสถำบันอุดมศึกษำมำเช่ือมโยงกับภำคธุรกิจ
อุตสำหกรรม เพื่อพัฒนำสู่กำรใช้ประโยชน์เชิงพำณิชย์ และสร้ำงผู้ประกอบกำรใหม่ 

๒.๔ เสริมสร้ำงวัฒนธรรมองค์กร (Core Culture) ของสถำบันอุดมศึกษำในกำรพัฒนำผลงำนวิจัย 
เทคโนโลยี นวัตกรรม และองค์ควำมรู้ที่ตอบสนองต่อควำมต้องกำรของสังคม - เศรษฐกิจ และสำมำรถยกระดับ
ขีดควำมสำมำรถเชิงกำรแข่งขันของประเทศ 

๒.๕ สนับสนุนให้หน่วยบ่มเพำะวิสำหกิจในสถำบันอุดมศึกษำ (UBI) ใช้องค์ควำมรู้ ผลงำนวิจัย 
นวัตกรรม เทคโนโลยี และทรัพย์สินทำงปัญญำ บ่มเพำะธุรกิจและเสริมสร้ำงผู้ประกอบกำรที่มีศักยภำพสูง 
(Startup Companies & Spin-off Companies) 

๓.  เง่ือนไขและขอบเขตของโครงกำร 
กลุ่มผู้ประกอบกำรที่จะเข้ำรับกำรบ่มเพำะตำมประเภทธุรกิจออกเป็น ๔ กลุ่ม โดยมุ่งหวังให้

เครือข่ำยจัดท ำข้อเสนอโครงกำรตำมเป้ำหมำยที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำก ำหนด  

ตำรำงท่ี ๒ : ค ำจ ำกัดควำมตำมประเภทธุรกิจ ๔ กลุ่ม 
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ประเภทธุรกิจ ค ำจ ำกัดควำม 

(๑) Innovation and 
High Technology 
Business 

ธุรกิจที่มีผลิตภัณฑ์/บริกำร จำกงำนวิจัยหรือเทคโนโลยีข้ันสูง (เป็นกำรน ำ
ควำมรู้ทำงวิทยำศำสตร์และควำมรู้สำขำต่ำงๆ ที่มีควำมซับซ้อนมำใช้ใน
กำรศึกษำวิจัยและพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อพัฒนำสิ่งประดิษฐ์/อุปกรณ์
จนได้เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภำพสูงข้ึนและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด) และ
สำมำรถประเมินได้อย่ำงชัดเจนว่ำเป็นเทคโนโลยีที่มีศักยภำพทำงธุรกิจใน
ระดับสูง หรือมีกำรสร้ำงมูลค่ำ (Value Creation) และยกระดับมำตรฐำน
ผลิตภัณฑ์/บริกำรให้แตกต่ำงจำกผลิตภัณฑ์/บริกำรอื่นในท้องตลำด โดย
ใช้ทรัพย์สินทำงปัญญำ นวัตกรรม  งำนวิจัยและเทคโนโลยีของ
มหำวิทยำลัยน้ันๆ  
ในกรณีที่เทคโนโลยี งำนวิจัย นวัตกรรมหรือทรัพย์สินทำงปัญญำ เป็นของ
มหำวิทยำลัยอื่น จะต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกมหำวิทยำลัยและ/หรือมี
กำรด ำเนินกำรขอใช้สิทธ์ตำมระบบและกลไกของมหำวิทยำลัยน้ัน  

(๒) Digital/IT Business ธุรกิจที่มีกำรน ำเอำเทคโนโลยีดิจิทัล หรือเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำร
สื่อสำรมำใช้ในกำรเพิ่มผลผลิตและสร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์/บรกิำร 
เ ช่น ธุรกิจด้ำน Digital Content ( ไม่ รวม ธุรกิจจัดท ำ  website)  / 
Internet of Things/ Simulation เป็นต้น หรือเป็นธุรกิจที่พัฒนำโดยใช้
องค์ควำมรู้ ควำมคิดสร้ำงสรรค์ หรือควำมเช่ียวชำญเฉพำะตัว (ในด้ำน 
Digital/IT) ของผู้ประกอบกำรในกลุ่มนี้ 
ในกรณีที่ผลงำนหรือเทคโนโลยีหรือทรัพย์สินทำงปัญญำ เป็นของ
มหำวิทยำลัยอื่นจะต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกมหำวิทยำลัย และหรือมี
กำรด ำเนินกำรขอใช้สิทธิตำมระบบและกลไกของมหำวิทยำลัย นั้นๆ)  

(๓) Basic Technology 
Business 

ธุรกิจที่ผลิตภัณฑ์/บริกำรต้องใช้เทคโนโลยีและองค์ควำมรู้พื้นฐำนทั่วไป
ของสถำบันที่เข้ำรับกำรบ่มเพำะ หรือผู้ประกอบกำรที่ผลิตภัณฑ์/บริกำร
ต้องกำรกำรปรับปรุง พัฒนำ และ/หรือ ต่อยอดผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่เดิมใน
ระดับที่สูงข้ึน เช่น กำรใช้กระบวนกำรผลิตใหม่ (Reprocessing) กำร
ออกแบบใหม่ (Redesign) วิศวกรรมย้อนรอย (Reverse Engineering) 
กำรประยุกต์ใช้ใหม่ (new application) เป็นต้น  

(๔) Creative Economy 
Business 

ธุรกิจที่ผลิตภัณฑ์/บริกำรที่เน้นควำมคิดสร้ำงสรรค์ หรือใช้ต้นทุนทำง
วัฒนธรรม ประเพณี ศิลปะ ประวัติศำสตร์ ธรรมชำติ และภูมิปัญญำ
ท้องถ่ิน เช่น ธุรกิจทำงศิลปะ หรือธุรกิจบริกำร/ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
เป็นต้น ธุรกิจในกลุ่มนี้รวมถึงผลิตภัณฑ์ชุมชนหรือ OTOP  

ทั้ งนี้  สถำบันอุดมศึกษำที่ มี สิท ธ์ิร่ วมจัดท ำ ข้อเสนอโครงกำร ( Concept Paper)  ได้  คือ 
สถำบันอุดมศึกษำที่หน่วยบ่มเพำะวิสำหกิจมีผู้ประกอบกำรผ่ำนกำรกลั่นกรองให้เข้ำร่วมโครงกำรได้ สำมำรถเข้ำร่วม
จัดท ำข้อเสนอโครงกำร (Concept Paper) ในนำมเครือข่ำยฯ เสนอผ่ำนควำมเห็นชอบจำกเครือข่ำยเพื่อกำรพัฒนำ
อุดมศึกษำ (B) และผู้ประกอบกำรที่จะเข้ำรับกำรกลั่นกรองได้ต้องเป็นนักศึกษำและผู้ส ำเร็จกำรศึกษำไม่เกิน ๕ ปี 
(นักศึกษำทุกระดับ ที่ก ำลังศึกษำในสถำบันกำรศึกษำ หรือส ำเร็จกำรศึกษำแล้วไม่เกิน ๕ ปี) นักวิจัยและคณำจำรย์
ในสถำบันอุดมศึกษำ และผู้ประกอบกำรกำรทั่วไปที่ผ่ำนกระบวนกำร Pre incubation 
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๔.  ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
๔.๑  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ (สกอ.) ร่วมกับประธำนคณะท ำงำนเครือข่ำย 

เชิงประเด็น C-UBI จัดแบ่งกลุ่มธุรกิจของผูป้ระกอบกำร ดัชนีช้ีวัดควำมส ำเร็จ (KPI) และรำยละเอียดกำรสนับสนนุ
งบประมำณ ตำมกลุ่มผู้ประกอบกำร เดือนกรกฎำคม-สิงหำคม ๒๕๖๑  

๔.๒  สกอ. จัดท ำข้อก ำหนดโครงกำร (TOR) และเวียนแจ้งเครือข่ำยเพื่อกำรพัฒนำอุดมศึกษำ (B) 
และเครือข่ำยเชิงประเด็น C-UBI ทั้ง ๙ แห่ง ภำยในเดือนกันยำยน ๒๕๖๑ 

๔.๓  สกอ.จัดประชุมผู้จัดกำรหน่วยบ่มเพำะวิสำหกิจ เพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจร่วมกันในเรื่องกลุ่มธุรกิจ
ของผู้ประกอบกำร ดัชนีช้ีวัดของธุรกิจแต่ละกลุ่ม ภำยในเดือนตุลำคม ๒๕๖๑  

๔.๔  สกอ. จะท ำบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือกับประธำนคณะท ำงำนเครือข่ำยเชิงประเด็น C-UBI 
ให้ท ำหน้ำที่เป็นที่ปรึกษำในกำรบ่มเพำะผู้ประกอบกำรของหน่วยบ่มเพำะฯ ทั้งเครือข่ำย และจัดสรรงบประมำณ
ตำมข้อเสนอโครงกำรที่ได้รับกำรอนุมัติตำมข้อ ๔.๕(๒) โดยตรงไปยังระดับเครือข่ำย C คือ สถำบันอุดมศึกษำที่
เป็นประธำนคณะท ำงำนเครือข่ำยเชิงประเด็น C- UBI และให้สถำบันฯ ดังกล่ำวจัดสรรงบประมำณส่งต่อให้แก่
หน่วย UBI ในสังกัดเครือข่ำยฯ ตำมภำรกิจที่รับผิดชอบแต่ละแห่ง โดยต้องแจ้งรำยละเอียดด้ำนงบประมำณ และ
ภำรกิจ - กิจกรรมให้เครือข่ำยเพื่อกำรพัฒนำอุดมศึกษำ (B) ทรำบด้วย 

๔.๕  เครือข่ำยเพื่อกำรพัฒนำอุดมศึกษำ (B) โดยเครือข่ำยเชิงประเด็น C-UBI มอบหมำยให้หน่วย UBI 
ในสังกัดแต่ละเครือข่ำยฯ ร่วมกันจัดท ำข้อเสนอโครงกำร (Concept Paper) ในนำมของเครือข่ำยเพื่อกำรพัฒนำ
อุดมศึกษำ (B) ส่งมำยัง สกอ. เพื่อพิจำรณำให้กำรสนับสนุน ภำยในวันท่ี ๓๐ พฤศจิกำยน ๒๕๖๑ โดยมีขั้นตอน
ด ำเนินงำนที่ส ำคัญ ดังนี ้

(๑) เครือข่ำยเพื่อกำรพัฒนำอุดมศึกษำ (B) มอบหมำยประธำนคณะท ำงำนเครือข่ำยเชิงประเด็น 
UBI (C) ท ำหน้ำที่กลั่นกรองผู้ประกอบกำร โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นกรรมกำรประเมินในเครือข่ำย และอนุกรรมกำร
ส่งเสริมกำรบ่มเพำะวิสำหกิจและกำรจัดกำรทรัพย์สินทำงปัญญำในสถำบันอุดมศึกษำ อย่ำงน้อย ๑ คน และกรรมกำร
กลำง/ผู้ทรงคุณวุฒิที่ สกอ.พิจำรณำคัดเลือก อย่ำงน้อย ๑ คน และผู้แทน สกอ. อย่ำงน้อย ๑ คน ร่วมกันพิจำรณำ
กลั่นกรอง Incubatee ที่แต่ละเครือข่ำยเสนอ และจัดกลุ่มผู้ประกอบกำร และพิจำรณำจำกศักยภำพควำมเป็นไปได้ 
และสมรรถนะในกำรสร้ำงผลผลิต (Output) ในภำพรวมของหน่วย UBI ทั้งหมดของเครือข่ำยฯ  

เครือข่ำยเชิงประเด็น C-UBI จัดท ำข้อเสนอโครงกำร (Concept Paper) ของเครือข่ำยฯ โดย
จะต้องจัดท ำรำยละเอียดตำมหัวข้อที่ก ำหนดให้ในแบบฟอร์มเอกสำรข้อเสนอโครงกำร โดยอำจนิยำมศัพท์/ทับ
ศัพท์ด้วยภำษำต่ำงประเทศได้บำงส่วนตำมควำมเหมำะสม 

(๒) เครือข่ำยเพื่อกำรพัฒนำอุดมศึกษำ (B) ต้องตรวจสอบเอกสำรข้อเสนอโครงกำรที่ผ่ำนกำร
พิจำรณำและสรปุสำระส ำคัญข้อเสนอโครงกำร (ของหน่วย UBI ในเครือข่ำยฯ) ที่ผ่ำนกำรพิจำรณำกลั่นกรอง น ำเสนอ
คณะอนุกรรมกำรส่งเสริมกำรบ่มเพำะวิสำหกิจและกำรจัดกำรทรัพย์สินทำงปัญญำในสถำบันอุดมศึกษำ 
(สกอ. - เครือข่ำย A) พิจำรณำอนุมัติและจัดสรรงบประมำณ ภำยในวันที่ ๓๐ พฤศจิกำยน ๒๕๖๑ เป็นอย่ำงช้ำ 
ทั้งนี้ ค ำตัดสินของคณะอนุกรรมกำรส่งเสริมกำรบ่มเพำะวิสำหกิจและกำรจัดกำรทรัพย์สินทำงปัญญำใน
สถำบันอุดมศึกษำ ถือเป็นท่ีสิ้นสุด 

๔.๖  ประธำนคณะท ำงำนเครือข่ำยเชิงประเด็น C- UBI ต้องด ำเนินกำรติดตำมให้ค ำปรึกษำ ตรวจสอบ 
และประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของหน่วย UBI ที่ได้รับกำรอนุมัติให้ด ำเนินงำนอย่ำงต่อเนื่อง และต้องแต่งตั้ง
คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติงำน UBI ก่อนระยะเวลำประเมินรอบ ๖ เดือน ไม่น้อยกว่ำ ๖๐ วัน 
(ก่อนวันที่ ๑ มีนำคม ๒๕๖๒) โดยมีองค์ประกอบคณะกรรมกำรฯ ๕ - ๗ คน และฝ่ำยเลขำนุกำร ๑ คน ดังนี ้

(๑)  ผู้แทนหน่วย UBI จำกเครือข่ำย C อื่นๆ   จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ ๑ คน 
(๒)  ผู้แทนส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ  จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ ๑ คน 
(๓)  ผู้แทนกรรมกำรกลำง/ผู้ทรงคุณวุฒิของ สกอ.  จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ ๑ คน 
(๔)  ผู้แทนจำกภำคธุรกิจเอกชน   จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ ๒ คน 
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(๕)  ผู้ทรงคุณวุฒิ หรือนักวิชำกำร     จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ ๑ คน 
(๖)  ประธำนคณะท ำงำนเครือข่ำยเชิงประเด็น UBI (C) แต่ละเครือข่ำยที่รบักำรประเมิน 

เป็นเลขำนุกำร 
โดยให้เลือกประธำนกรรมกำรฯ จำก (๑) / (๒) / (๓) / (๔) / (๕) จ ำนวน ๑ คน 

๔.๗  คณะท ำงำนเครือข่ำยเชิงประเด็น C- UBI โดยคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผล  
กำรปฏิบัติงำน UBI (ตำมข้อ ๔.๖) ต้องติดตำมประเมินผลผลิตและผลลัพธ์ (Result Base) โดยกำรตรวจเยี่ยม  
(Site Visit) หน่วย UBI ณ สถำนที่จริงอย่ำงน้อยแห่งละ ๑ ครั้ง และน ำเสนอรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนของเครือข่ำย
หน่วย UBI ต่อเครือข่ำยเพื่อกำรพัฒนำอุดมศึกษำ (B) ปีละ ๒ ครั้ง (ทุกรอบ ๖ เดือน) คือ รำยงำนควำมก้ำวหน้ำ 
(Progress Report) และ/หรือ รำยงำนฉบับสมบูรณ์ (Final Report) และให้ประธำนคณะท ำงำนเครือข่ำยเชิง
ประเด็น C-UBI สรุปผลกำรปฏิบัติงำนของเครือข่ำยหน่วย UBI ในสังกัดของตนในรูปแบบ Executive Summary 
Report เสนอต่อส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำผ่ำนประธำนเครือข่ำยเพื่อกำรพัฒนำอุดมศึกษำ (B) รวม 
๒ ครั้งต่อปี โดยคณะอนุกรรมกำรส่งเสริมกำรบ่มเพำะวิสำหกิจและกำรจัดกำรทรัพย์สินทำงปัญญำฯ เป็นผู้
พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบผลกำรปฏิบัติงำน ประกอบด้วย 

(๑) สรุปเอกสำรควำมก้ำวหน้ำผลกำรปฏิบัติงำน (Progress Report) รอบ ๖ เดือน 
(๒) สรุปเอกสำรรำยงำนฉบับสมบูรณ์ (Final Report) ผลกำรปฏิบัติงำนครบรอบ ๑๒ เดือน หรือ 

๑๘ เดือน หรือ ๒๔ เดือน 
๔.๘  เครือข่ำยเพื่อกำรพัฒนำอุดมศึกษำ (B) โดยประธำนคณะท ำงำนเครือข่ำยเชิงประเด็น C- UBI 

๙ เครือข่ำย และ สกอ. ต้องร่วมด ำเนินกำรดังนี ้
(๑) จัดท ำรำยงำนประจ ำปีโครงกำร UBI (UBI Annual Report) 
(๒) จัดประชุมสัมมนำวิชำกำร ประจ ำปี เพื่อน ำเสนอผลกำรปฏิบัติงำนของหน่วย UBI ให้เกิด

กระบวนกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเผยแพร่ผลงำนต่อสำธำรณชน 

๕. กรอบวงเงินงบประมำณท่ี สกอ. ให้กำรสนับสนุน 
๕.๑ กำรสนับสนุนงบประมำณส ำหรับผู้ประกอบกำรที่ผ่ำนกำรพิจำรณำเข้ำสู่กระบวนกำร Pre-

Incubation จ ำนวนไม่เกิน ๕ รำยต่อรอบ TOR โดยต้องมีผู้ประกอบกำรไม่น้อยกว่ำ ๒ รำย เป็นผู้ประกอบกำรที่เป็น
นิสิต/นักศึกษำและผู้ที่ส ำเร็จกำรศึกษำไม่เกิน ๕ ปี (ในกรณีที่เสนอผูป้ระกอบกำรเข้ำรับกำรพิจำรณำ จ ำนวน ๑-๓ รำย 
ต้องมีผู้ประกอบกำรจ ำนวน ๑ รำย เป็นผู้ประกอบกำรที่เป็นนิสิต/นักศึกษำ และผู้ที่ส ำเร็จกำรศึกษำไม่เกิน ๕ ปี) 

๕.๒ กำรสนับสนุนงบประมำณพิจำรณำจำกจ ำนวนของ Startup Companies & Spin off 
Companies ตำมกลุ่มธุรกิจของผู้ประกอบกำร (โดยจะสนับสนุนงบประมำณในกำรสร้ำงผู้ประกอบกำรใหม่สู่ 
Startup Companies ไม่เกิน ๓ รำยต่อ ๑ หน่วย UBI และสนับสนุนงบประมำณส ำหรับ Spin-off Companies 
ไม่เกิน ๓ รำยต่อ ๑ หน่วย UBI)  

๕.๓ กรณีที่สร้ำงผู้ประกอบกำรใหม่สู่  Startup Companies เกิน ๓ รำย หน่วย UBI สำมำรถ
คัดเลือกผู้ประกอบกำรใหม่เพื่อเข้ำรับกำรกลั่นกรองได้ตำมจ ำนวนผู้ประกอบกำรรำยเดิมที่ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมิน
รอบ ๑๒ เดือนแล้ว และจะได้รับกำรสนับสนุนงบประมำณรำยที่เกินกว่ำ ๓ รำย เมื่อรำยที่เกินผ่ำนเกณฑ์กำร
ประเมินในรอบ ๒๔ เดือน  

๕.๔ กำรสนับสนุนงบประมำณเป็นค่ำ Fixed Operation Cost ให้กับหน่วย UBI ดังนี ้
  (๑) หน่วย UBI แต่ละแห่งจะต้องเสนอ Startup Companies และ Spin - off Companies 

(ถ้ำมี) จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ ๓ รำย โดยต้องเป็นผู้ประกอบกำรที่เป็น นักศึกษำ และผู้ที่ส ำเร็จกำรศึกษำไม่เกิน ๕ ปี 
อยำงน้อย ๑ รำย จึงจะได้รับ Fixed Operation Cost ครั้งที่ ๑ 
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   (๒) กำรสนับสนุน Fixed Operation Cost ครั้งที่ ๒ จะจัดสรรตำมจ ำนวนผู้ประกอบกำรที่
ผ่ำนกำรประเมินในรอบ ๑๒ เดือน รอบ ๑๘ เดือน หรือรอบ ๒๔ เดือน โดยจะจัดสรรให้รำยละ ๑๐๐,๐๐๐ บำท 
ส ำหรับผู้ประกอบกำรในกลุ่ม Innovation and High Technology Business และกลุ่ม Digital/IT Business 
และจัดสรรให้รำยละ ๕๐,๐๐๐ บำท ส ำหรับผู้ประกอบกำรในกลุ่ม Basic Technology Business และกลุ่ม 
Creative Economy Business 

๕.๕ กิจกรรมสร้ำงควำมตระหนัก และกิจกรรมเตรียมควำมพร้อมประกอบธุรกิจควำมเป็นไปได้ของ
แผนปฏิบัติกำร (Action Plan) ที่แสดงตำมเอกสำรข้อเสนอโครงกำร (Concept Paper) ของเครือข่ำยเพื่อกำร
พัฒนำอุดมศึกษำ (B) แต่ละแห่ง 

ตำรำงท่ี ๓ : กำรสนับสนุนงบประมำณตำมประเภทกลุ่มผู้ประกอบกำร 

     Track 

   Cost 

Innovation & 
High 

Technology 
Business 

Digital/IT 
Business 

Basic 
Technology 

Business 

Creative 
Economy 
Business 

กำรจ่ำยเงิน 

งวดที่ ๑ งวดที่ ๒ 

Pre Incubation : สนับสนุนงบประมำณให้รำยละ ๒๐,๐๐๐ บำท  
ไม่เกิน ๕ รำย/หน่วย UBI/รอบ TOR ๒ ป ี

ทั้งน้ี ในกลุ่ม Innovation and High Technology Business อำจพิจำรณำ
สนับสนุนงบประมำณเพื่อกำรจัดท ำต้นแบบผลิตภัณฑ์ (Prototype) เป็นรำยกรณี 

๑๐๐% - 

Start-up 
Incubation : 

กรณีนิสิต/
นักศึกษำ หรือ

ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ
ไม่เกิน ๕ ปี: 

๕๐๐,๐๐๐ บำท/
รำย 

กรณีนิสิต/
นักศึกษำ หรือ

ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ
ไม่เกิน ๕ ปี: 

๓๐๐,๐๐๐ บำท/
รำย 

กรณีนิสิต/
นักศึกษำ หรือ

ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ
ไม่เกิน ๕ ปี: 

๒๐๐,๐๐๐ บำท/
รำย 

กรณีนิสิต/
นักศึกษำ หรือ

ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ
ไม่เกิน ๕ ปี: 

๒๐๐,๐๐๐ บำท/
รำย 

๕๐% ๕๐% 

กรณีบุคลำกรใน
สถำบันอุดมศึกษำ
/ผู้ประกอบกำร

ทั่วไป: 
๓๐๐,๐๐๐ 
บำท/รำย 

กรณีบุคลำกรใน
สถำบันอุดมศึกษำ/

ผู้ประกอบกำร
ทั่วไป: 

๒๐๐,๐๐๐ 
บำท/รำย 

กรณีบุคลำกรใน
สถำบันอุดมศึกษำ/

ผู้ประกอบกำร
ทั่วไป: 

๑๕๐,๐๐๐ 
บำท/รำย 

กรณีบุคลำกรใน
สถำบันอุดมศึกษำ/

ผู้ประกอบกำร
ทั่วไป: 

๑๕๐,๐๐๐ 
บำท/รำย 

Spin-off 
Incubation : 

กรณีนิสิต/
นักศึกษำ หรือ

ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ
ไม่เกิน ๕ ปี: 

๖๐๐,๐๐๐ บำท/
รำย 

กรณีนิสิต/
นักศึกษำ หรือ

ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ
ไม่เกิน ๕ ปี: 

๔๐๐,๐๐๐ บำท/
รำย 

กรณีนิสิต/
นักศึกษำ หรือ

ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ
ไม่เกิน ๕ ปี: 

๓๐๐,๐๐๐ บำท/
รำย 

กรณีนิสิต/
นักศึกษำ หรือ

ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ
ไม่เกิน ๕ ปี: 

๓๐๐,๐๐๐ บำท/
รำย 

๕๐% ๕๐% 

กรณีบุคลำกรใน
สถำบันอุดมศึกษำ
/ผู้ประกอบกำร

ทั่วไป: 
๔๐๐,๐๐๐ 

กรณีบุคลำกรใน
สถำบันอุดมศึกษำ/

ผู้ประกอบกำร
ทั่วไป: 

๓๐๐,๐๐๐ 

กรณีบุคลำกรใน
สถำบันอุดมศึกษำ/

ผู้ประกอบกำร
ทั่วไป: 

๒๐๐,๐๐๐ 

กรณีบุคลำกรใน
สถำบันอุดมศึกษำ/

ผู้ประกอบกำร
ทั่วไป: 

๒๐๐,๐๐๐ 
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     Track 

   Cost 

Innovation & 
High 

Technology 
Business 

Digital/IT 
Business 

Basic 
Technology 

Business 

Creative 
Economy 
Business 

กำรจ่ำยเงิน 

งวดที่ ๑ งวดที่ ๒ 

บำท/รำย บำท/รำย บำท/รำย บำท/รำย 
Fixed Operation : ครั้งที่ ๑ : จ ำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บำท (เงื่อนไข : หน่วย UBI ต้องเสนอจ ำนวน

ผู้ประกอบกำรไม่น้อยกว่ำ ๓ รำยและมีผู้ประกอบกำรในกลุ่มนักศึกษำหรือผู้ส ำเร็จ
กำรศึกษำไม่เกิน ๕ ปี อย่ำงน้อย ๑ รำย) 
ครั้งที่ ๒: จัดสรรตำมจ ำนวนผู้ประกอบกำรที่ผ่ำนกำรประเมินในรอบ ๑๒ เดือน
รอบ ๑๘ เดือน หรือรอบ ๒๔ เดือน โดยจะจัดสรรให้รำยละ ๑๐๐,๐๐๐ บำท 
ส ำหรับผู้ประกอบกำรในกลุ่ม Innovation and High Technology Business 
และกลุ่ม Digital/ IT Business และจัดสรรให้รำยละ ๕๐,๐๐๐ บำท ส ำหรับ
ผู้ ป ร ะ กอบกำร ในกลุ่ ม  Basic Technology Business และ กลุ่ ม  Creative 
Economy Business  

๑๐๐% 

๑๐๐% 

- 

Awareness Activity : 
๑๐๐,๐๐๐ บำท/หน่วย UBI ๑๐๐% - 

กิจกรรมเตรียมควำม
พร้อมประกอบธุรกิจ 

ไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐ บำท/หน่วย UBI ๑๐๐% - 

๖.  ดัชนีชี้วัดควำมส ำเร็จ (Key Performance Indicator) 
ดัชนีช้ีวัดควำมส ำเร็จ (KPI) ที่ เครือข่ำยเพื่อกำรพัฒนำอุดมศึกษำ (สถำบันแม่ข่ำย - B) โดย

คณะท ำงำนเครือข่ำยเชิงประเด็น C- UBI และหน่วย UBI ในสังกัดต้องร่วมด ำเนินกำรจัดท ำเป็นข้อเสนอโครงกำร 
(Concept Paper) ประกอบด้วย 

๖.๑ เครือข่ำยคัดกรองผู้ประกอบกำรเพื่อเข้ำสู่กระบวนกำร Pre-Incubation ใน ๑ รอบ TOR จ ำนวน 
ไม่เกิน ๕ รำยต่อ ๑ หน่วย UBI โดยต้องมีผู้ประกอบกำรไม่น้อยกว่ำ ๒ รำย เป็นผู้ประกอบกำรที่เป็นนิสิต/
นักศึกษำและผู้ที่ส ำเร็จกำรศึกษำไม่เกิน ๕ ปี (ในกรณีที่เสนอผู้ประกอบกำรเข้ำรับกำรพิจำรณำ จ ำนวน ๑-๓ รำย 
ต้องมีผู้ประกอบกำรจ ำนวน ๑ รำย เป็นผู้ประกอบกำรที่เป็นนิสิต/นักศึกษำ และผู้ที่ส ำเร็จกำรศึกษำไม่เกิน ๕ ปี) 

๖.๒ หน่วย UBI เสริมสร้ำงผู้ประกอบกำรใหม่ (Startup Companies) ได้ส ำเร็จ จ ำนวน  ไม่น้อย
กว่ำ ๒ รำย ต่อ ๑ หน่วย UBI โดยผู้ประกอบกำรไม่น้อยกว่ำ ๑ รำย เป็นผู้ประกอบกำรที่เป็นนิสิต/นักศึกษำ หรือ
ผู้ที่ส ำเร็จกำรศึกษำไม่เกิน ๕ ปี (หำกผลกำรด ำเนินงำนต่ ำกว่ำเกณฑ์ที่ก ำหนด หน่วยบ่มเพำะฯ จะเข้ำสู่
กระบวนกำรฟื้นฟูก่อนมีสิทธ์ิส่งข้อเสนอโครงกำรในรอบถัดไป)  

๖.๓ หน่วย UBI แต่ละแห่งต้องด ำเนินกิจกรรมสร้ำงควำมตระหนัก - จิตวิญญำณผู้ประกอบกำร 
(Entrepreneurial Spirit) ภำยในสถำบันฯ ให้แก่นักศึกษำ - คณำจำรย์ (ไม่รวมชมรมนักศึกษำผู้ประกอบกำร 
(Student Entrepreneur Club) รวมไม่น้อยกว่ำ ๕ กิจกรรม 

๖.๔ หน่วย UBI แต่ละแห่งจะต้องมีกำรจัดตั้งชมรมผู้ประกอบกำรนักศึกษำและสนับสนุนส่งเสริม
กิจกรรมของชมรมอย่ำงชัดเจน (กำรสร้ำงกำรรับรู้ และกำรสร้ำงแรงบันดำลใจ กำรพัฒนำทีมงำน กำรศึกษำดูงำน 
กำรประชุม กำรจัดกิจกรรมช่วยเหลือสังคมและชุมชน และกำรฝึก/ทดลองประกอบธุรกิจ และอื่นๆ) โดยจัดท ำ
เป็นแผน/กิจกรรมประจ ำปีโดยมีสมำชิกชมรมจ ำนวนไม่น้อยกว่ำ ๕๐ คน และมีกิจกรรมด ำเนินงำนตำมแผนกำร
ด ำเนินงำนประจ ำปีของชมรม โดยมีผู้เข้ำร่วมไม่น้อยกว่ำ ๒๐๐ คน 

หมำยเหตุ นิยำมดัชนีชี้วัดของ Startup Companies & Spin - off Companies และขั้นตอนกิจกรรมด ำเนินงำนแสดงในตำรำงที ่๕) 
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ตำรำงท่ี ๔ : ดัชนีชี้วัดควำมส ำเร็จ 

  Track 
   KPI 

Innovation and 
High Technology 

Business 

Digital Technology 
Business  

Basic Technology 
Business 

Creative Economy 
Business 

Pre-Incubation: ผู้ประกอบกำรไม่เกิน ๕ รำย /๑ หน่วย UBI/ ๑ รอบ TOR 
โดยมีผู้ประกอบกำรไม่น้อยกว่ำ ๒ รำย เป็นผู้ประกอบกำรที่เป็นนิสิต/นักศึกษำและผู้ที่ส ำเร็จกำรศึกษำไม่
เกิน ๕ ปี (ในกรณีที่เสนอผู้ประกอบกำรเข้ำรับกำรพิจำรณำ จ ำนวน ๑-๓ รำย ต้องมีผู้ประกอบกำรจ ำนวน 
๑ รำย เป็นผู้ประกอบกำรที่เป็นนิสิต/นักศึกษำ และผู้ที่ส ำเร็จกำรศึกษำไม่เกิน ๕ ปี) 

และเม่ือผ่ำนกระบวนกำรจะต้องน ำเสนอ Business Plan และ/หรือ Business Feasibility ๑ ฉบับ 
ทั้งน้ี ในกลุ่ม Innovation and High Technology Business อำจพิจำรณำสนับสนุนงบประมำณเพื่อกำร

จัดท ำต้นแบบผลิตภัณฑ์ (Prototype) เป็นรำยกรณี/มำกกว่ำวงเงินที่ก ำหนดไว้ 
Start-up: กรณีนิสิต/นักศึกษำ 

และผู้ส ำเร็จกำรศึกษำไม่
เกิน ๕ ปี : 

มีผลิตภัณฑ์ต้นแบบใน
ระดับ Commercial 

และมีควำมพร้อมในกำร
พัฒนำผลิตภัณฑ์เข้ำสู่
ตลำด และต้องมีรำยได้

ต่อเน่ืองไม่น้อยกว่ำ 
๑๐๐,๐๐๐ บำทต่อปี 

กรณีนิสิต/นักศึกษำ 
และผู้ส ำเร็จกำรศึกษำไม่

เกิน ๕ ปี : 
ต้องมีรำยได้ต่อเน่ือง   

ไม่น้อยกว่ำ ๑๐๐,๐๐๐ 
บำทต่อปี 

กรณีนิสิต/นักศึกษำ 
และผู้ส ำเร็จกำรศึกษำไม่

เกิน ๕ ปี : 
ต้องมีรำยได้ต่อเน่ือง  
ไม่น้อยกว่ำ ๕๐,๐๐๐ 

บำทต่อปี 

กรณีนิสิต/นักศึกษำ 
และผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ

ไม่เกิน ๕ ปี : 
ต้องมีรำยได้ต่อเน่ือง
ไม่น้อยกว่ำ ๕๐,๐๐๐ 

บำทต่อปี 

กรณีบุคลำกรใน
สถำบันอุดมศึกษำ/
ผู้ประกอบกำรทั่วไป: 

มีผลิตภัณฑ์ต้นแบบใน
ระดับ Commercial และ

มีควำมพร้อมในกำร
พัฒนำผลิตภัณฑ์เข้ำสู่
ตลำด ต้องมีรำยได้
ต่อเน่ืองไม่น้อยกว่ำ 

๑๕๐,๐๐๐ บำทต่อป ี

กรณีบุคลำกรใน
สถำบันอุดมศึกษำ/
ผู้ประกอบกำรทั่วไป: 

มีรำยได้มำกกว่ำก่อนเข้ำ
บ่มเพำะฯ ไม่น้อยกว่ำ
ร้อยละ ๒๐ และต้องมี

รำยได้ต่อเน่ือง 
ไม่น้อยกว่ำ ๑๕๐,๐๐๐ 

บำทต่อปี 

กรณีบุคลำกรใน
สถำบันอุดมศึกษำ/
ผู้ประกอบกำรทั่วไป: 

มีรำยได้มำกกว่ำก่อนเข้ำ
บ่มเพำะฯ ไม่น้อยกว่ำ
ร้อยละ ๒๐ และต้องมี

รำยได้ต่อเน่ือง 
ไม่น้อยกว่ำ ๑๐๐,๐๐๐ 

บำทต่อปี 

กรณีบุคลำกรใน
สถำบันอุดมศึกษำ/
ผู้ประกอบกำรทั่วไป: 
มีรำยได้มำกกว่ำก่อน
เข้ำบ่มเพำะฯ ไม่น้อย
กว่ำร้อยละ ๒๐ และ

ต้องมีรำยได้ 
ต่อเน่ืองไม่น้อยกว่ำ 

๑๐๐,๐๐๐ บำทต่อปี 

Spin-off : ต้องจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล 
มีระบบกำรจัดจ้ำงบุคลำกรที่ชัดเจน  

โดยมีหลักฐำนกำรจ้ำงงำน หรือมีใบรับรองจำกผู้บริหำรหน่วยบ่มเพำะฯ 
มีรำยได้ต่อเน่ือง 

ไม่น้อยกว่ำ 
๖๐๐,๐๐๐ บำทต่อปี 

มีรำยได้ต่อเน่ือง 
ไม่น้อยกว่ำ 

๖๐๐,๐๐๐ บำทต่อปี 

มีรำยได้ต่อเน่ือง 
ไม่น้อยกว่ำ 

๕๐๐,๐๐๐ บำทต่อปี 

มีรำยได้ต่อเน่ือง 
ไม่น้อยกว่ำ 

๕๐๐,๐๐๐ บำทต่อปี 
มีอัตรำก ำไรขั้นต้น* (Gross Profit Margin: ยังไม่หักค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรและด ำเนินกำรอ่ืนๆ) 

ไม่น้อยกว่ำ ๒๐ %  
และหำกผู้ประกอบกำรเดิม ต้องมีรำยได้มำกกว่ำระดับ  ST ไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๒๐ 

กิจกรรมสร้ำง
ควำมตระหนัก 

กิจกรรมสร้ำงควำมตระหนัก – จิตวิญญำณผู้ประกอบกำร (Entrepreneurial Spirit) 
ไม่น้อยกว่ำ ๕ กิจกรรม 
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  Track 
   KPI 

Innovation and 
High Technology 

Business 

Digital Technology 
Business  

Basic Technology 
Business 

Creative Economy 
Business 

กิจกรรมเตรียม
ควำมพร้อม
ประกอบธุรกิจ 

มีกำรจัดตั้งและด ำเนินงำนของชมรมผู้ประกอบกำรนักศึกษำ โดยมีสมำชิกชมรมจ ำนวน       
ไม่น้อยกว่ำ ๕๐ คน และมีกิจกรรมด ำเนินงำนตำมแผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปีของชมรม โดยมีผู้เข้ำร่วม

ไม่น้อยกว่ำ ๒๐๐ คน 
หมำยเหตุ  อัตรำก ำไรขั้นต้น (Gross Profit Margin) ค ำนวณจำก (รำยได้จำกกำรขำย - ต้นทุนขำย) x ๑๐๐/รำยได้จำกกำรขำย 

๗.  ระยะเวลำด ำเนินกำร 
ระยะเวลำด ำเนินกำรตำมข้อก ำหนดโครงกำรฯ ฉบับนี้ ๑ - ๒ ปี โดยให้หน่วยบ่มเพำะวิสำหกิจฯ เสนอ

รำยช่ือผู้ประกอบกำรตำม KPI หำกด ำเนินกำรได้ครบตำมที่เสนอ หน่วยบ่มเพำะวิสำหกิจฯ มีสิทธิเสนอเพิ่มเติม
โดยใช้ข้อก ำหนดโครงกำรฯ ฉบับนี้  

๘.  ก ำหนดเวลำและสถำนท่ีส่งข้อเสนอโครงกำร 
๘.๑  ให้คณะท ำงำนเครือข่ำยเชิงประเด็น C- UBI จัดท ำข้อเสนอโครงกำรที่สอดคล้องกับข้อก ำหนด

โครงกำร และส่งรำยช่ือผู้ประกอบกำรของทุกหน่วย UBI ในเครือข่ำย ที่ผ่ำนกำรกลั่นกรองจำกคณะกรรมกำร
กลั่นกรองผู้ประกอบกำรของเครือข่ำยฯ ส่งไปยัง เครือข่ำยเพื่อกำรพัฒนำอุดมศึกษำ (สถำบันแม่ข่ำย - B) จ ำนวน ๑ 
ชุดพร้อม CD ๑ แผ่น เพื่อพิจำรณำกลั่นกรองและตรวจสอบ 

๘.๒ ให้เครือข่ำยเพื่อกำรพัฒนำอุดมศึกษำ (B) ทั้ง ๙ เครือข่ำย จัดท ำเอกสำร Executive Summary 
พร้อมส่งข้อเสนอโครงกำร (Concept Paper) และเอกสำรของหน่วย UBI ตำมข้อ ๘.๑ เสนอในนำมของเครือข่ำย
เพื่อกำรพัฒนำอุดมศึกษำ (B) จ ำนวน ๒ ชุดพร้อม CD ๑ แผ่น มำยังส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ 
สถำนที่จัดส่ง: ส ำนักประสำนและส่งเสริมกจิกำรอุดมศึกษำ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ  

เลขที่ ๓๒๘ ถนนศรีอยุธยำ เขตรำชเทวี กรงุเทพฯ ๑๐๔๐๐ 
กำรติดต่อ: โทรศัพท์ ๐-๒๐๓๙-๕๕๔๒-๔๔ โทรสำร ๐-๒๐๓๙-๕๖๕๑  

E-mail: ubiohecc17@gmail.com 
ก ำหนดเวลำ: ภำยในวันที่ ๓๐ พฤศจิกำยน ๒๕๖๑ เป็นอย่ำงช้ำ 

๙.  ผลผลิต 

เมื่อด ำเนินกำรเสร็จเรียบรอ้ยตำมแผนปฏิบัติกำร (Action Plan) เครือข่ำยเชิงประเด็น UBI (C) ต้อง 
เสนอรำยงำนต่ำงๆ ผ่ำนเครือข่ำยเพื่อกำรพัฒนำอุดมศึกษำ (สถำบันแม่ข่ำย - B) ให้แก่ส ำนักงำนคณะกรรมกำร 
กำรอุดมศึกษำ ดังนี้ 

(๑) รำยงำนประจ ำปโีครงกำร UBI (UBI Annual Report) ของเครือข่ำยฯ 
(๒) รำยงำนกำรประชุมสัมมนำวิชำกำรประจ ำป ี
(๓) รำยงำนฉบับสมบรูณ์ ประกอบด้วย 

- กำรแสดงรูปแบบปฏิบัติกำรของหน่วยบ่มเพำะวิสำหกิจในสถำบันอุดมศึกษำ (กิจกรรม 
บ่มเพำะธุรกิจ/ กำรประชำสัมพันธ์ / จัดท ำ Website & Database/ ชมรมนักศึกษำ 
ผู้ประกอบกำร-(Student Entrepreneur Club: SEC/ เช่ือมโยง Venture Capital/สร้ำง
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บรรยำกำศ – ควำมตระหนักด้ำน Entrepreneurial Spirit/ กิจกรรมเตรียมควำมพร้อม
ประกอบธุรกิจ ฯลฯ) 

- กำรรำยงำนผลปฏิบัติกำรบ่มเพำะธุรกิจใหม่ และแสดงข้ันตอนกำรพัฒนำผู้ประกอบกำรสู่ 
Startup Companies & Spin off Companies พร้อมผลสัมฤทธ์ิของผูป้ระกอบกำรที่ไดร้บั
กำรบ่มเพำะ เช่น รำยได้/ก ำไรที่เพิ่มข้ึนของผู้ประกอบกำร จ ำนวนกำรจ้ำงงำน หรือมูลค่ำ
ทำงเศรษฐกิจชุมชน/สังคมได้รับ เป็นต้น 

- เอกสำรแสดงกำรใช้จ่ำยเงินในกำรด ำเนินงำนของหน่วยบ่มเพำะฯ ในเครือข่ำยที่รับผิดชอบ 
----------------------------------------- 
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ตำรำงท่ี ๕ : นิยำมดัชนีชี้วัด (KPI) ตำมข้อก ำหนดโครงกำร UBI ประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ดัชนีชี้วัด (KPI) องค์ประกอบเพ่ือพิจำรณำ 
๑. Pre Incubatees 
(ในกรณีที่ผู้ประกอบกำรในกลุ่ม 
Innovation & High Technology 
Business  ต้องกำรสร้ำงต้นแบบ
และขอรั บกำรสนั บสนุ นงบ
ประมำณเกินกว่ำที่ก ำหนดจะมี
กำรพิจำรณำเป็นกรณีไป) 

(ก) ผ่ำนกำรอบรม Young Entrepreneur Student (Y.E.S) Idea 
Camp หรือ 

(ข) ผ่ำนกำรอบรมโครงกำรทักษะอำชีพโดยใช้ควำมรู้ของ
สถำบันอุดมศึกษำเป็นฐำน หรือ 

(ค) เป็นผู้ประกอบกำรที่มผีลิตภัณฑ์ต้นแบบ หรอืมีกำรทดสอบตลำดของ
ผลิตภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว 

(ง) ผ่ำนกำรประเมินจำกคณะกรรมกำร/คณะท ำงำนที่ประกอบด้วย
ผู้แทนคณะกรรมกำรกลำง/ผู้ทรงคุณวุฒิที่ สกอ.พิจำรณำคัดเลือก 

(จ)  ภำยหลั งจำกผ่ำนกระบวนกำร Pre Incubation แล้ว ต้องมี  
Business Plan และ/หรือ Business Feasibility เพื่อขอเข้ำรับกำร
บ่มเพำะต่อไป 

๒. Start up Companies 
(Incubatees ที่ผ่ำนกำร
คัดเลือกตำม (ก) ต้องเป็น
ผู้ประกอบกำรใหม่ หรือ
ด ำเนินธุรกิจมำแล้วไม่เกิน 
๒ ปี) 

(ก) ผ่ำนกระบวนกำรคัดเลือกเข้ำเป็น Incubatees ของหน่วย UBI 
(ข) มีธุรกรรม (รำยได้) จำกผลิตภัณฑ์ – ธุรกิจที่ได้รับกำรบม่เพำะด้ำน 

Product Technology Development ตำมเกณฑท์ี่ก ำหนด 
(ค) ระบบของรำยได้ (Income) ต้องมีควำมต่อเนื่องและชัดเจนในกรณี

ผู้ประกอบกำรในกลุ่ม Innovation & High Technology Business หำก
ยังไม่มีรำยไดจ้ะต้องมีกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ต้นแบบในระดบั 
Commercial และผลิตภัณฑ์พร้อมเข้ำสู่ตลำด 

(ง) ยังไม่จ ำเป็นต้องจดทะเบียนนิติบุคคล 
(จ) มีปัจจัยบง่ช้ีว่ำยังต้องได้รบักำรสนบัสนุนจำกหน่วย UBI ในธุรกิจนั้น 

๓. Spin off Companies (ก) ต้องผ่ำนกำรประเมินเป็น Startup Companies แล้ว 
(ข) ผลิตภัณฑ์ต้องมีคุณภำพและมมีำตรฐำน ผลิตภัณฑ์และระบบคุณภำพ

มำตรฐำนรองรับตำมประเภทของผลิตภัณฑ์ 
(ค) ต้องจดทะเบียนเป็นนิตบิุคคล  
(ง) ต้องแสดงบัญชีรำยได้ – รำยรับ ผ่ำนเกณฑ์กำรจัดสรรงบประมำณตำม

ดัชนีช้ีวัดควำมส ำเร็จ Spin off ตำมประเภทกลุม่ธุรกจิในตำรำงที่ ๔ 
จำกงบกำรเงินที่ผ่ำนกำรตรวจสอบ – รับรองจำกผู้ตรวจสอบบัญชีแล้ว 

(จ) มีอัตรำก ำไรข้ันต้น (Gross Profit Margin: ยังไมห่ักค่ำใช้จ่ำยใน        
กำรบริหำรและด ำเนินกำรอื่นๆ) ไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๒๐ 

(ฉ) ต้องแสดงกำรจ้ำงงำนไม่นอ้ยกว่ำ ๑ คน 
(ช) หน่วย UBI ได้ตรวจสอบและประเมินสมรรถนะว่ำผู้ประกอบกำร 

(Entrepreneurs) รำยนั้นไม่จ ำเป็นต้องได้รบับริกำร (Support) 
ในธุรกิจ – ผลิตภัณฑ์นั้นจำกหน่วย UBI อีกต่อไป 

(ซ) แสดงรำยงำนกิจกรรมกำรบม่เพำะธุรกจิช่วง Incubation Period 
ตำมแผนพัฒนำกำรทีก่ ำหนดไว้ครบถ้วน 
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ดัชนีชี้วัด (KPI) องค์ประกอบเพ่ือพิจำรณำ 
๔. กิจกรรมสร้ำงควำม
ตระหนัก – จิตวิญญำณ
ผู้ประกอบกำร 
(Entrepreneurial Spirit)  
แก่นักศึกษำ – คณำจำรย์ 
ภำยในสถำบันฯ 

ต้องเป็นกิจกรรมที่หน่วย UBI เป็นผู้ด ำเนินกำร จะเป็นกิจกรรมเดียวกัน
ด ำเนินกำรแล้ว อย่ำงน้อย ๕ ครั้ง หรือเป็นกจิกรรมที่หลำกหลำยไม่น้อย
กว่ำ ๕ ครั้งก็ได้ อำทิ 
(ก) กำรจัดฝึกอบรมแผนธุรกิจ (Business Plan) : 

- Training Course ที่มีผูเ้ข้ำอบรมไม่นอ้ยกว่ำ ๒๐ คนต่อ ๓ ช่ัวโมง 
   ถือเป็นครั้งละ ๑ กิจกรรม 

(ข) กำรจัดประกวดแผนธุรกจิ : - ๑ ครั้ง ถือเป็นครั้งละ ๑ กิจกรรม 
(ค) กำรจัดประชุมสัมมนำวิชำกำรด้ำน Business Incubation : 

- ๑ ครั้ง ถือเป็นครั้งละ ๑ กิจกรรม 
(ง) กำรจัดงำนแสดงนทิรรศกำร : - ๑ ครั้ง ถือเป็นครัง้ละ ๑ กจิกรรม 
(จ) กิจกรรมกำรเผยแพร่ประชำสมัพันธ์หน่วย UBI ในสถำบันฯ : 

- Faculty Road show/ ออกรำยกำรวิทยุ – โทรทัศน์/ ท ำแผ่นพับ/ 
Banner ถือเป็นอย่ำงละ ๑ กิจกรรม 

๕. กิจกรรมเตรียมควำม
พร้อมประกอบธุรกิจ 

ต้องมีการจัดตั้งชมรมผู้ประกอบการนักศึกษา มีสมาชิกชมรมไม่น้อยกว่า 50 
คน (ตามรอบโครงการ) และ ต้องด าเนินกิจกรรม ดังนี ้
  (ก)  ต้องมีแผนการด าเนินงานประจ าปีของชมรม  
  (ข)  ต้องมีการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานประจ าปี 
  (ค)  ต้องมีจ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม รอบโครงการ (2 ปี) ไม่น้อยกว่า 

 200 คน 
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ภาคผนวก ข 
ข้อบังคับมหำวิทยำลัยสวนดุสิต ว่ำด้วย หน่วยบ่มเพำะวิสำหกิจ พ.ศ. 2560 
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ภาคผนวก ค 
ประกำศมหำวิทยำลัยสวนดุสิต เรื่อง กำรงบประมำณ กำรเงนิ กำรบัญชี และสินทรัพย์ 

หน่วยบ่มเพำะวิสำหกิจ พ.ศ. 2560 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสติ 
เรื่อง การงบประมาณ การเงิน การบัญชี และสินทรัพย หนวยบมเพาะวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

______________________ 
เพ่ือใหการบริหารงานดานการงบประมาณ การเงิน การบัญชี และสินทรัพยของหนวยบมเพาะ

วิสาหกิจ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ 
อาศัยอํานาจตามความในขอ ๕ แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วาดวย หนวยบมเพาะวิสาหกิจ 

พ.ศ. ๒๕๖๐ และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหนวยบมเพาะวิสาหกิจ ไวดังน้ี 

ขอ ๑ ประกาศนี้เรียกวา “ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง การงบประมาณ การเงิน การบัญชี 
และสินทรัพย หนวยบมเพาะวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๖๐” 

ขอ ๒ ประกาศน้ีใหใชบังคับ นับต้ังแตวันที่ประกาศเปนตนไป 

ขอ ๓ ในประกาศน้ี 
“หนวยบมเพาะวิสาหกิจ” หมายถึง หนวยบมเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
“อธิการบดี” หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
“คณะกรรมการบริหาร” หมายถึง คณะกรรมการบริหารหนวยหนวยบมเพาะวิสาหกิจ ตามขอบังคับ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วาดวย หนวยบมเพาะวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
“ประธานกรรมการบริหาร” หมายถึง ประธานกรรมการของคณะกรรมการบริหารหนวยบมเพาะ

วิสาหกิจ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
“ผูจัดการ” หมายถึง ผูจัดการหนวยบมเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
“เจาหนาที่ประจําหนวยบมเพาะวิสาหกิจ” หมายถึง เจาหนาที่ประจําหนวยบมเพาะวิสาหกิจ 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
“เงินรายได” หมายถึง รายไดของหนวยบมเพาะวิสาหกิจ ตามขอ ๑๕ แหงขอบังคับมหาวิทยาลัย 

สวนดุสิต วาดวย หนวยบมเพาะวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ขอ ๔ บรรดาการพิมพ แบบรายงานการเงิน เอกสาร สมุดบัญชี ทะเบียนตางๆ รวมทั้งโปรแกรม
คอมพิวเตอรที่ ใชในงานการเงิน บัญชี และทรัพยสินตามประกาศน้ี ตลอดจนวิธีใชใหเปนไปตามที่ 
มติคณะกรรมการบริหารกําหนด 

ขอ ๕ ผูมีอํานาจดําเนินการตามประกาศน้ี จะมอบอํานาจใหแกผูดํารงตําแหนงใดก็ได โดยคํานึงถึง
ระดับตําแหนง หนาที่ และความรับผิดชอบของผูที่จะไดรับมอบอํานาจเปนสําคัญ การมอบอํานาจดังกลาว 
ใหกระทําเปนลายลักษณอักษร 

ขอ ๖ ใหประธานกรรมการบริหารเปนผูรักษาการตามประกาศน้ี 
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หมวด ๑ 
การบริหารรายได 

ขอ ๗ ใหหนวยบมเพาะวิสาหกิจ นํารายรับที่เปนรายได ตามขอ ๑๕ แหงขอบังคับมหาวิทยาลัย 
สวนดุสิต วาดวย หนวยบมเพาะวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๖๐ สามารถบริหารรายได ดังตอไปน้ี 

(๑) เงินฝากธนาคารประเภทประจํา หรือประเภทออมทรัพยไวกับธนาคารที่เปนรัฐวิสาหกิจหรือ
ธนาคารพาณิชยอ่ืนที่คณะกรรมการบริหารใหความเห็นชอบ 

(๒) ในกรณีที่หนวยบมเพาะวิสาหกิจ ประสงคจะนําเงินรายไดของหนวยบมเพาะวิสาหกิจไปลงทุน
แตกตางจากที่กําหนดในวรรคแรก ใหกระทําไดโดยไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารกอน 

หมวด ๒ 
รายจาย 

ขอ ๘ หนวยบมเพาะวิสาหกิจ มีรายจายประเภทตางๆ ดังน้ี 
(๑) รายจายเพ่ือการบริหารงานทั่วไปของหนวยบมเพาะวิสาหกิจ 
(๒) รายจายเพ่ือการดําเนินงานโครงการ 
(๓) รายจายเพ่ือคาจาง สวัสดิการ สิทธิประโยชน หรือคาตอบแทนพิเศษแกพนักงาน 
(๔) รายจายเพ่ือสนับสนุนกิจกรรมของมหาวิทยาลัย 
(๕) รายจายเพ่ือการจางที่ปรึกษา หรือการจางตามความจําเปนเพ่ือการดําเนินงาน 
(๖) รายจายอ่ืนๆ ตามที่ประธานกรรมการบริหารพิจารณา 
อัตรารายจายประเภทตางๆ ใหเปนไปตามเอกสารแนบทาย 

ขอ ๙ การจายเงินหรือกอหน้ีผูกพันจากงบประมาณที่เบิกจายเงินทุนหนวยบมเพาะวิสาหกิจที่เปน
รายจายตามขอ ๘ ใหกระทําไดตามประกาศน้ี 

หมวด ๓ 
วิธีการงบประมาณ 

ขอ ๑๐ ใหหนวยบมเพาะวิสาหกิจจัดทําแผนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ และแผนการ
ดําเนินงานประจําปที่สอดคลองกับวัตถุประสงคและเปาหมายของแผนงบประมาณในปน้ันๆ 

ขอ ๑๑ ใหผูจัดการเปนผูรับผิดชอบดูแลและบริหารการใชจายเงินตามงบประมาณของแตละโครงการ 
และรายงานใหคณะกรรมการบริหารทราบ 

ในกรณีที่มีความจําเปนตองปรับปรุงเปลี่ยนแปลงรายการภายในวงเงินงบประมาณรายจายที่ไดรับ
อนุมัติในแผนงบประมาณ เพ่ือประโยชนแกการบริหารโครงการ ใหผูจัดการดําเนินการโดยเสนอประธาน
กรรมการบริหารพิจารณาอนุมัติกอน 

ขอ ๑๒ การเปลี่ยนแปลงรายการที่มีการเพ่ิมวงเงินจากที่ไดรับอนุมัติไวในแผนงานใหเสนอประธาน
กรรมการบริหารพิจารณาอนุมัติกอน 
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หมวด ๔ 
การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน และการจัดทาํบัญชี 

ขอ ๑๓ ใหเจาหนาที่ประจําหนวยบมเพาะวิสาหกิจ มีหนาที่ดําเนินการเก่ียวกับรายรับ รายจาย 
และการกอหน้ีผูกพันของหนวยบมเพาะวิสาหกิจ หรือโครงการ และจัดใหมีการบันทึกบัญชีใหถูกตองครบถวน 
และรวบรวมเก็บรักษาใบสําคัญการจายและหลักฐานแหงหน้ีเพ่ือการตรวจสอบประสานงานกับหนวยงานที่
เกี่ยวของ และรายงานใหผูจัดการทราบ 

ขอ ๑๔ การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน และการจัดทําบัญชีของหนวยบมเพาะวิสาหกิจ และโครงการ
ตางๆ ในหนวยบมเพาะวิสาหกิจ ใหเปนไปตามประกาศน้ีและประกาศอ่ืนที่คณะกรรมการบริหารกําหนด 

ขอ ๑๕ การรับเงินรายไดทุกประเภทจะหักไวใชจายเพ่ือการใดกอนนําสงเขาบัญชีเงินอุดหนุน 
หนวยบมเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิตมิได เวนแตจะเปนไปตามประกาศการรับ
จายเงินที่คณะกรรมการบริหารไดกําหนดไวเปนพิเศษแลว 

การรับเงินรายไดตามวรรคแรก จะตองออกใบเสร็จรับเงินไวเปนหลักฐานโดยมอบตนฉบับใหแก 
ผูชําระเงินและมีสําเนาไวกับตนขั้ว 

ใบเสร็จรับเงินจะตองเปนไปตามแบบที่คณะกรรมการบริหารกําหนด และอยูในความควบคุมของ
เจาหนาที่หนวยบมเพาะวิสาหกิจ หรือผูจัดการแลวแตกรณี โดยจัดทําทะเบียนใบเสร็จรับเงิน 

ขอ ๑๖ ใหหนวยบมเพาะวิสาหกิจ นําเงินรายรับเขาเปนเงินรายไดหนวยบมเพาะวิสาหกิจ โดยฝากไว
ที่ธนาคารที่เปนรัฐวิสาหกิจ หรือธนาคารพาณิชยที่คณะกรรมการบริหารเห็นชอบแลวแตกรณี ในวันน้ันหรือ
อยางชาในวันทําการถัดไป 

ขอ ๑๗ ใหหนวยบมเพาะวิสาหกิจเก็บรักษาตัวเงินสดไวสํารองจายไดภายในวงเงินที่คณะกรรมการ
บริหารจะกําหนดแลวแตกรณี ถาเกินจํานวนเงินที่กําหนดไวใหจัดการนําฝากธนาคารขอ ๑๖ 

ขอ ๑๘ ใหเจาหนาที่หนวยบมเพาะวิสาหกิจจัดทํารายงานรายรับ รายจาย และฐานะการเงินของ
หนวยบมเพาะวิสาหกิจเปนประจําทุกปและเสนอใหประธานกรรมการบริหารทราบ 

หมวด ๕ 
การกอหน้ีผูกพันและการจายเงิน 

ขอ ๑๙ ใหผูจัดการดําเนินการสั่งซื้อ สั่งจาง และกอหน้ีผูกพันจากเงินรายไดของหนวยบมเพาะ
วิสาหกิจ โดยความเห็นชอบของประธานกรรมการบริหาร 

ขอ ๒๐ การออกเช็คสั่งจาย ใหประธานกรรมการบริหารหรือบุคคลที่ไดรับมอบหมายลงลายมือช่ือ 
สั่งจายรวมกับผูจัดการ แลวแตกรณี เมื่อลงลายมือช่ือสั่งจายตามเช็คแลว ใหประทับตราที่แสดงวาไดสั่งจายเงิน
แลวในเอกสารขอชําระเงิน 
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หมวด ๖ 
การจาง 

ขอ ๒๑ การจางใหทําวิจัย การจางที่ปรึกษา หรือการจางใหทํางานอ่ืนที่มีลักษณะทํานองเดียวกัน 
ใหเปนไปตามเอกกสารแนบทายประกาศฉบับน้ี 

หมวด ๗ 
การตรวจสอบ 

ขอ ๒๒ ใหมีการตรวจสอบภายในหนวยบมเพาะวิสาหกิจโดยวิธีการทานบัญชี ไมนอยกวา
ปงบประมาณละ ๑ คร้ัง หลังจากการตรวจสอบภายในสิ้นสุดลง ใหรายงานผลสรุปตอคณะกรรมการบริหาร
ภายใน ๓๐ วัน 

ขอ ๒๓ มหาวิทยาลัยหรือหนวยงานจากภายนอกอาจเขาตรวจสอบหนวยบมเพาะวิสาหกิจไดตาม
ความจําเปนและเหมาะสม 

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ 

   (รองศาสตราจารย ดร.ศิโรจน  ผลพันธิน) 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
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เอกสารแนบทาย 
ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

เรื่อง การงบประมาณ การเงนิ การบัญชี และทรพัยสิน 
หนวยบมเพาะวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

หมวด รายการคาใชจาย รูปแบบการจาย อัตรา 
๑ คาตอบแทน 

๑.๑ ที่ปรึกษา/ผูเช่ียวชาญ - เหมาจาย - ไมเกิน ๑๕,๐๐๐ บาท/แผนธุรกิจหรือ
ช้ินงาน  

๑.๒ ประธานคณะกรรมการดําเนิน
โครงการ 

- เหมาจาย - ไมเกิน ๒๐,๐๐๐ บาท/โครงการ 

๑.๓ ที่ปรึกษาคณะกรรมการดําเนิน
โครงการ 

- เหมาจาย - ไมเกิน ๑๕,๐๐๐ บาท/คน/โครงการ 

๑.๔ คณะกรรมการดําเนินโครงการ - เหมาจาย - ไมเกิน ๑๕,๐๐๐ บาท/คน/โครงการ 

๑.๕ ผูชวยเลขานุการ
คณะกรรมการดําเนินโครงการ 

- เหมาจาย - ไมเกิน ๕,๐๐๐ บาท/คน/โครงการ 

๑.๖ วิทยากร 
๑.๗ เบ้ียเลี้ยงเฉพาะกิจกรรม 
๑.๘ เบ้ียเลี้ยงพนักงานขับรถ 

- ตามจริง 
- เหมาจาย 
- เหมาจาย 

- ไมเกิน ๓,๐๐๐ บาท/คน/ช่ัวโมง 
- ไมเกิน ๓๐๐ บาท/คน/วัน 
- ไมเกิน ๕๐๐ บาท/วัน 

๒ คาจางและคาสวัสดิการ 
๒.๑ พนักงานระดับปฏิบัติการ - คาจางตอเดือน - ๘,๐๐๐ บาท (ขั้นตน) 
๒.๒ คาจางช่ัวคราวรายวัน - คาจางตอวัน - ไมเกิน ๓๐๐ บาท 
๒.๓ คาลวงเวลา - คาจางตอวัน - ช่ัวโมงละ ๕๐ บาท แตไมเกินวันละ 

  ๒๐๐ บาท 
๒.๔ เงินประกันสังคม - ตามจริง - ตามกฎหมายประกันสังคม 
๒.๕ กองทุนสะสมเลี้ยงชีพ - ตามจริง - ตามระเบียบมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

  วาดวย กองทุนสะสมเลี้ยงชีพสําหรับ 
  บุคลากร 
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หมวด รายการคาใชจาย รูปแบบการจาย อัตรา 
๓ คาใชจายดําเนินงานทั้งในกรุงเทพ

และตางจังหวัด 
๓.๑ คาเลี้ยงรับรอง 

๓.๒ คาใชจาย/สัมมนา/โครงการ/
ตรวจเยี่ยม 

 ๓.๒.๑ คาอาหาร 

 ๓.๒.๒ คาอาหารวางและ
เครื่องด่ืม 

 ๓.๒.๓ คาเชาหองประชุม 
 ๓.๒.๔ คาของขวัญ ของที่ระลึก 

๓.๓ คาใชจายในการจัดทําตัวอยาง
ผลิตภัณฑ 
๓.๔ คาหองพัก 

๓.๕ คาเดินทางโดยพาหนะ 
สวนบุคคล 
๓.๖ คาเดินทางโดยรถยนต
สาธารณะ 
๓.๗ คาเดินทางโดยรถเชา/ 
รถมหาวิทยาลยั 
๓.๘ คาเดินทางโดยเครื่องบิน  
คาสัมภาระ และคาธรรมเนียมตางๆ 
รวมถึงคาประกันการเดินทาง 
ในประเทศ/ตางประเทศ 
๓.๙ เงินรางวัลการประกวด
แขงขัน/กิจกรรมตางๆ 
๓.๑๐ คาสนับสนุนกิจกรรมของ
มหาวิทยาลัย 
๓.๑๑ คาใชจายอ่ืนที่ไมไดกําหนดไว
ในประกาศน้ี 

- ตามจริง 

- ตามจริง 

- ตามจริง 

- ตามจริง 
- ตามจริง 
- ตามจริง 

- ตามจริง 

- ตามจริง 

- ตามจริง 

- ตามจริง 

- ตามจริง 

- ตามจริง 

- ตามจริง 

- ตามจริง 

- ตามความจําเปน แตไมเกิน ๑๐,๐๐๐ 
บาท/ครั้ง 

- ไมเกิน ๒๕๐ บาท/มื้อ แตไมเกิน ๕๐๐ 
บาท/วัน 

- ไมเกิน ๕๐ บาท/มื้อ 

- ไมเกิน ๕๐,๐๐๐ บาท/วัน 
- ไมเกิน ๒,๐๐๐ บาท/คน 
- ไมเกิน ๒,๐๐๐ บาท/ครั้ง/โครงการ 

- หองพักเด่ียว ไมเกิน ๑,๕๐๐ บาท/วัน 
- หองพักคู ไมเกิน ๒,๐๐๐ บาท/วัน 
- คานํ้ามันและคาทางดวนจายตามจริง 

ทั้งในกรุงเทพฯ และตางจังหวัด 
- ตามอัตราคาโดยสาร 

- คาเชารถยนต คาจางคนขับรถ คา
นํ้ามัน คาทางดวน 

- คาต๋ัวเครื่องบิน ในกรณีจําเปน เรงดวน 
เจ าหน าที่ ระ ดับปฏิ บั ติการขึ้ น ไป  
ตองไดรับการอนุมั ติจากประธาน
กรรมการบริหาร 

- ไมเกิน ๑๐,๐๐๐ บาท/รางวัล 

- ตามความจําเปน โดยผานการพิจารณา
จากประธานกรรมการบริหาร 

- ตามความจําเปน โดยผานการพิจารณา
จากประธานกรรมการบริหาร 

หมายเหตุ      คาตอบแทน ขอ ๑.๑-๑.๕ ขึ้นอยูกับประธานกรรมการบริหารเห็นสมควรโดยพิจารณาจาก 
 งบประมาณของโครงการน้ันๆ 

81



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 
ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนโครงกำรกลั่นกรองข้อเสนอโครงกำรหน่วยบ่มเพำะวิสำหกิจ  

ครั้งที่ 1 ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 



คําส่ังมหาวิทยาลัยสวนดุสติ
ที่ ๔๙๕๑/๒๕๖๑

เร่ือง แต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินงานโครงการกลั่นกรองข้อเสนอโครงการผู้ประกอบการ ครั้งที่ ๑ ปี
งบประมาณ ๒๕๖๒ 

___________________________

ด้วยหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้ดําเนินโครงการกล่ันกรองข้อเสนอโครงการผู้
ประกอบการ คร้ังท่ี ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ดังน้ัน เพ่ือให้การดําเนินโครงการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
และตรงตามวัตถุประสงค์ มหาวิทยาลัยฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควรแต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินงาน โดยให้เบิกค่าใช้
จ่ายต่าง ๆ ได้ตามประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เร่ือง การงบประมาณ การเงิน การบัญชี และทรัพย์สิน หน่วยบ่ม
เพาะวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๖๐ ดังมีรายนามต่อไปนี้

๑. คณะกรรมการที่ปรึกษา มีหน้าท่ีในการวางแผน ควบคุม ประชุมมอบหมายภาระหน้าที่ ติดตามให้คํา
ปรึกษา และร่วมแก้ปัญหาในการดําเนินงาน ดังมีรายนามต่อไปนี้

๑. รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน 
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนะศึก นิชานนท์
๓.   ผู้ช่วยศาสตราจารยื ดร.ยุธยา อยู่เย็น

๒.  คณะผู้เชี่ยวชาญหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มีหน้าที่ดําเนินกิจกรรม ให้คําปรึกษาและคําแนะนําแก่ผู้
ประกอบการ รวมท้ังวางแผนการพัฒนาผู้ประกอบการแต่ละราย พร้อมทั้งตอบข้อซักถามของคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลโครงการฯ 

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์โรจนา ศุขะพันธ์ุ
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุริษา ประสิทธ์ิแสงอารีย์
๓.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรนุช ฉายศิริโชติ
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติปภา สุวรรณกนิษฐ์
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นราธิป ปุณเกษม
๖.   ดร.โสรัจจ์ วิสุทธิแพทย์
๗. อาจารย์บุษราคัม สีดาเหลือง
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๓. นางสาวเนาวรัตน์ เลิศมณีพงศ์ กรรมการและเลขานุการ

ทั้งน้ี ต้ังแต่บัดน้ีเป็นต้นไปจนส้ินสุดโครงการ

สั่ง ณ วันท่ี ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ.  ๒๕๖๑

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนะศึก นิชานนท์)
รองอธิการบดี ปฏิบัติการแทนอธิการบดี

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
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๓.  คณะกรรมการดําเนินงาน มีหน้าท่ีในการติดต่อประสานงาน จัดเตรียมเอกสารรายงาน ดูแลเรื่องการ
เบิกจ่ายเงิน ปฏิบัติกิจกรรมและให้คําแนะนําเพ่ือให้การดําเนินงานมีประสิทธิภาพ ดังมีรายนามต่อไปน้ี

เลิศสิริศรีสกุล๑. นางสาวอกนิษฐ์ ประธานคณะกรรมการ
สมไพบูลย์๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาภรณ์ กรรมการ



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก จ 
ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนโครงกำรประชุมติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติงำน  
ครั้งที่ 1 รอบ 6 เดือน และกลั่นกรองข้อเสนอโครงกำร ครั้งที่ 2 ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 



คําส่ังมหาวิทยาลัยสวนดุสติ
ที่ ๒๔๐๙/๒๕๖๒

เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงานโครงการประชุมติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ครั้งที่ ๑ 
รอบ ๖ เดือน และกล่ันกรองข้อเสนอโครงการคร้ังที่ ๒ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

___________________________

ด้วยหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้ดําเนินโครงการประชุมติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน ครั้งที่ ๑ รอบ ๖ เดือน และกล่ันกรองข้อเสนอโครงการครั้งท่ี ๒ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ดังน้ัน เพ่ือให้การดําเนินโครงการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและตรงตามวัตถุประสงค์ มหาวิทยาลัยฯ 
พิจารณาแล้วเห็นสมควรแต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินงาน โดยให้เบิกค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ได้ตามประกาศมหาวิทยาลัย
สวนดุสิต เร่ือง การงบประมาณ การเงิน การบัญชี และทรัพย์สิน หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๖๐ ดังมีรายนาม
ต่อไปน้ี

๑. คณะกรรมการที่ปรึกษา มีหน้าท่ีในการวางแผน ควบคุม ประชุมมอบหมายภาระหน้าที่ ติดตามให้คํา
ปรึกษา และร่วมแก้ปัญหาในการดําเนินงาน ดังมีรายนามต่อไปนี้

๑. รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน 
๒. รองศาสตราจารย์ ดร.ชนะศึก นิชานนท์
๓.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุธยา อยู่เย็น

๒.  คณะผู้เชี่ยวชาญหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มีหน้าที่ดําเนินกิจกรรม ให้คําปรึกษาและคําแนะนําแก่ผู้
ประกอบการ รวมท้ังวางแผนการพัฒนาผู้ประกอบการแต่ละราย พร้อมทั้งตอบข้อซักถามของคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลโครงการฯ 

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์โรจนา ศุขะพันธ์ุ
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุริษา ประสิทธ์ิแสงอารีย์
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นราธิป ปุณเกษม
๔. อาจารย์บุษราคัม สีดาเหลือง
๕.   อาจารย์อัศพงษ์ อุประวรรณา
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ทั้งน้ี ต้ังแต่บัดน้ีเป็นต้นไปจนส้ินสุดโครงการ

สั่ง ณ วันที่ ๑๓ มิถุนายน พ.ศ.  ๒๕๖๒

(รองศาสตราจารย์ ดร.ชนะศึก นิชานนท์)
รองอธิการบดี ปฏิบัติการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
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๓.  คณะกรรมการดําเนินงาน มีหน้าท่ีในการติดต่อประสานงาน จัดเตรียมเอกสารรายงาน ดูแลเรื่องการ
เบิกจ่ายเงิน ปฏิบัติกิจกรรมและให้คําแนะนําเพ่ือให้การดําเนินงานมีประสิทธิภาพ ดังมีรายนามต่อไปน้ี

๑. นางสาวอกนิษฐ์ เลิศสิริศรีสกุล
๒. นางสาวเนาวรัตน์ เลิศมณีพงศ์



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฉ 
ใบสมัครเข้ำร่วมโครงกำรหน่วยบ่มเพำะวิสำหกิจ 
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ใบสมัครเข้าร่วมโครงการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ (UBI) มหาวิทยาลัยาสวนดุสิต 

วันที่สมัคร.........../........./......... 

ส่วนที่ 1  ข้อมูลพื้นฐานส่วนบุคคล 

นาย นาง นางสาว(ภาษาไทย)     ช่ือ  นามสกุล  
 Mr. Mrs. Miss.  (ภาษาอังกฤษ) Name   Surname  
วัน/เดือน/ปีเกิด       /  /    อายุ  ปี     
เลขที่บัตรประชาชน  - - - -  เชื้อชาติ  สัญชาติ    ศาสนา                       
ที่อยู่ปัจจุบัน  เลขที่    หมู่ที่     ซอย   ถนน   ต าบล/แขวง  
อ าเภอ/เขต    จังหวัด   รหัสไปรษณีย์   โทรศัพท์ที่ติดต่อสะดวก  
โทรสาร     E-mail:   ระดบัการศึกษา   
คณะ    
สาขา/สาขาวิชา   
สถาบันการศึกษา   ปีที่จบ 

ส่วนที่ 2  สถานภาพปัจจุบัน 

ก. ส าหรับผู้สมัครที่ยังไม่ได้ประกอบกิจการ 
   มีสินค้า/ผลิตภัณฑ์ (โปรดระบุลักษณะของสินค้า/ผลิตภัณฑ์) 

      ไม่มีสินค้า/ผลิตภัณฑ์ แต่สนใจเข้ารับการอบรม   
ข. ส าหรับผู้สมัครที่เป็นทายาทธุรกิจและผู้ประกอบการ 
1. ชื่อสถานประกอบการ

ที่ตั้ง ชื่ออาคาร/หมู่บ้าน เลขที่ หมู่ที่    ซอย 
ถนน ต าบล/แขวง อ าเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์ 
โทรศัพท์ที่ติดต่อสะดวก  โทรสาร 
E-mail: เว็บไซต์ 

2. ธุรกิจของท่านอยู่ในรูปแบบ
 เจ้าของคนเดียว   มีหุ้นส่วน/ห้างหุ้นส่วนจ ากัด      บริษัทจ ากัด   อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) 

3. ธุรกิจของท่านด าเนินมา
 ไม่เกิน 2 ปี   เริ่มปี พ.ศ.   มากกว่า 2 ปี  เริ่มปี พ.ศ.        เงินลงทุน           บาท 

4. จ านวนพนักงานทั้งหมด  คน    จ านวนพนักงานประจ า (Full-time)         คน    จ านวนพนักงานนอกเวลา (Part-time)  คน 
5. ประเภทของธุรกิจ
6. วัตถุประสงค์หลักที่เข้าร่วมโครงการฯ  (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)
 พัฒนาความรู้และศักยภาพของตนเอง เพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการใหม่
 เพื่อต้องการวิเคราะห์โอกาสทางธุรกิจ/การตลาด/แหล่งเงินทุน
 เพื่อต้องการปรึกษา/ปรับปรุง/หรือแก้ไขปัญหาในการด าเนินธุรกิจ
 เพื่อน าความรู้ทางวิชาการและผลงานวิจัย แปลงเป็นผลิตภัณฑ์สร้างมูลค่าสู่ภาควิสาหกิจ

ติดรูปถ่ายหน้าตรง 
ขนาด 1 น้ิว 
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ส่วนที่ 3 ข้อมูลโครงการ / ธุรกิจที่สนใจและก าลังจะลงทุนในอนาคต 

1. ชื่อโครงการ/ธุรกิจ

2. รายละเอียดของโครงการ/ ธรกิจ

3. ความถนัดหรือความช านาญของท่าน คือ

4. งบประมาณลงทุนในโครงการทั้งหมด จ านวน   บาท    เงินส่วนตัว   บาท     เงินผู้ร่วมทุน  บาท   เงินกู้  บาท 

ส่วนที่ 4 

1. ท่านเคยผ่านการอบรมโครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ (NEC)/โครงการทักษะการประกอบอาชีพตามอัตลีกษณ์ของมหาวิทยาลัยหรือไม่
 ไม่เคย  เคย พ.ศ................................... 

2. วัตถุประสงค์หลักที่เข้าร่วมโครงการฯ (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)
  พัฒนาความรู้และศักยภาพของตนเอง เพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการใหม่ 
  เพื่อต้องการวิเคราะห์โอกาสทางธุรกิจ/การตลาด/แหล่งเงินทุน 

  เพื่อต้องการปรึกษา/ปรับปรุงหรือแก้ไขปัญหาในการด าเนินธุรกิจ 
  เพื่อจัดตั้งธุรกิจใหม่/เปลี่ยนธุรกิจใหม่ 

  เพื่อน าความรู้ทางวิชาการและผลงานวิจัย แปลงเป็นผลิตภัณฑ์สร้างมูลค่าสู่ภาควิสาหกิจ 
3. ธุรกิจที่ท่านสนใจ/ก าลังลงทุน/เพิ่งเริ่มลงทุนน้ัน มีแผนธุรกิจ/BMC หรือยัง

 มีแผนธุรกิจ/BMC แล้ว  ก าลังจัดท าแผนธุรกิจ/BMC   ไม่มี    
4. ท่านต้องการได้รับการสนับสนุนหรือบ่มเพาะธุรกิจด้านใด (เลือกได้ 1 ด้าน)

  ธุรกิจด้านอาหารและเครื่องดื่ม  
   ธุรกิจด้านสินค้าหัตถกรรม, สินค้าโอทอป (OTOP) 
   ธุรกิจด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์เกษตร 
   ธุรกิจด้านการบริการ 
   ธุรกิจด้านอ่ืน ๆ (ระบุ)   

หลักฐานการสมัคร 

 1.  ใบสมัคร (กรอกโดยละเอียด) 
 2.  ส าเนาบัตรประชาชน จ านวน 1 ชุด 
 3.  ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน 1 ชุด  
 4.  ส าเนาหลักฐานการศึกษา จ านวน 1 ชุด 
 5.  ส าเนาหนังสือรับรองบริษัท (ถ้ามี) จ านวน 1 ชุด 
 6.  แผนธุรกิจที่ชัดเจน/BMC จ านวน 1 ชุด 
 7.  รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 น้ิว จ านวน 2 รูป 
 8.  ประวัติส่วนตัว (Resume) และใบผ่านงาน (ถ้ามี) จ านวน 1 ชุด 

 ลงช่ือ  ผู้สมัคร  ลงช่ือ  ผู้ตรวจใบสมัคร 
/ /  /  / 



ภาคผนวก ช 
แบบฟอรมการประเมินเพื่อคัดเลือกผูประกอบการ 
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แบบฟอร์มการประเมินเพ่ือคัดเลือกผู้ประกอบการ 
หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลยัสวนดุสิต 

ผู้สมัคร    นาย    นาง    นางสาว   ช่ือ........................................ นามสกุล........................................................ 
โทรศัพท์: ............................................................................... E-mail: ……………………….................................………………. 
ชื่อธุรกิจท่ีต้องการรับบริการบ่มเพาะ ................................................................................................................................. 
ประเภทธุรกิจ ...................................................................................................................................................................... 
ประเภทผู้ประกอบการ ........................................................................................................................................................ 
วัน/เดือน/ปี ท่ีสัมภาษณ์ ........................................................................................ เวลา............................................... น. 

ส่วนท่ี 1 การประเมินคุณลักษณะ/ศักยภาพความเป็นผู้ประกอบการ 
คุณลักษณะ คะแนนเต็ม คะแนนประเมิน 

1. รู้จักตนเอง รู้ว่าตนเองมีความชอบและความถนัดอะไร และสามารถ
ประเมินได้ว่าตนมีคุณสมบัตเิพียงพอทีจ่ะท าธุรกิจหรอืไม่

2. มุ่งมั่นในผลส าเรจ็สูง มีความอุตสาหะ อดทน เข้มแข็ง
3. เป็นนักเสี่ยง กล้าได้กล้าเสีย พร้อมที่จะด าเนินการทันทีทีเ่ห็นโอกาส

มีการตัดสินใจอย่างฉับไวและรอบคอบภายใต้ข้อมลูทีเ่ช่ือถือได้
4. มีความคิดสร้างสรรค์ที่จะจัดท าจัดหาและน าสินค้าหรอืบริการใหม่

ที่มีศักยภาพออกสู่ตลาด
5. มีความสามารถในการวางแผน
6. มีความสามารถในการสร้างเครือข่าย มีมนุษยสมัพันธ์ที่ดี ซึ่งจะช่วยเกื้อกลู

ธุรกิจให้อยูร่อดได้อย่างต่อเนื่อง

30 คะแนน 

ส่วนท่ี 2 การประเมินแนวคิดเก่ียวกับธุรกิจท่ีต้องการลงทุน 
ประเด็นการประเมิน คะแนนเต็ม คะแนนประเมิน 

1. มีแนวคิดที่ชัดเจนเกี่ยวกับลักษณะสินคาหรือบริการที่จะขาย

2. มีแนวคิดที่ชัดเจนเกี่ยวกับกลุ่มลูกคาที่คาดหวัง

3. มีแนวคิดที่ชัดเจนเกี่ยวกับจุดแข็งและจุดออ่นของตนเองเทียบกบัคู่แข่ง
4. มีประมาณการทีส่มเหตสุมผลเกี่ยวกบัวงเงินที่ต้องใช้ในการลงทุน
5. มีวิสัยทัศน์เกี่ยวกบัอนาคตหรือโอกาส และมองเห็นหนทางที่จะสร้าง

ความเจรญิเติบโตให้กบัธุรกจิ

25 คะแนน 
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ส่วนท่ี 3 การเตรียมการเกี่ยวกับธุรกิจท่ีต้องการลงทุน 
ประเด็นการประเมิน คะแนนเต็ม คะแนนประเมิน 

1. การจัดท าแผนธุรกจิ
2. ช่องทางการตลาด
3. กระบวนการผลิต/บริการ และปจัจัยการผลิต
4. เงินลงทุนส่วนของตนเองและหุ้นส่วน
5. แหล่งเงินกู้ยมื

25 คะแนน 

ส่วนท่ี 4 สรุปผลการประเมิน 
1. การประเมินคุณลักษณะ/ศักยภาพความเป็นผูป้ระกอบการ
  ผ่าน
  ไม่ผ่าน เนื่องจาก................................................................................................................................................... 

2. การพิจารณารบัเข้าร่วมบ่มเพาะวิสาหกจิ
  ไม่รับเข้าร่วมบม่เพาะวิสาหกจิ เนื่องจาก.............................................................................................................. 
 รอไว้พิจารณาเทียบกับผู้สมัครรายอื่น 
 รับเข้าร่วมบม่เพาะวิสาหกจิ เปน็ Pre-incubatee และให้น าเสนอแผนธุรกจิภายในวันที่.................................... 

(ไม่เกิน 3 เดือน หลังจากวันสัมภาษณ์) 
  ผู้สมัครมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อก าหนดและมีแนวคิดธุรกิจทีเ่ป็นไปได้ 
  ผู้สมัครขาดคุณสมบัติข้ันต้นตามข้อก าหนด แต่เห็นควรรบัเข้าร่วมบ่มเพาะวิสาหกจิ เนื่องจาก................... 

.......................................................................................................................................................................... .................... 
3. ข้อเสนอแนะ
.......................................................................................................................................................................... .................... 
.......................................................................................................................................................................... .................... 

ลงช่ือ ...................................................... 
(.....................................................) 
 ผู้จัดการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกจิ 

วันที่ ............/ .............  / ............. 

ลงช่ือ ...................................................... 
(.....................................................) 

 ผู้เช่ียวชาญ 
 วันที่ ............/ .............  / .............

ลงช่ือ ...................................................... 
(.....................................................) 

 ผู้เช่ียวชาญ 
 วันที่ ............/ .............  / .............



ภาคผนวก ซ 
แบบฟอรมขอมูลผูประกอบการที่เขารับการกลั่นกรอง 
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รายละเอียดผู้ประกอบการท่ีเสนอเข้ารับการบ่มเพาะจากหน่วย UBI โครงการปี พ.ศ. 2562 (Start up Companies) 
(เครือข่ายภาคกลางตอนบน: มหาวิทยาลัยสวนดุสิต) 

ที่ ชื่อผู้ประกอบการ 
ชื่อธุรกิจ/ผลิตภัณฑ์ 

(ลักษณะธุรกิจ) 
ประเภท

ผู้ประกอบการ 
ประเภท 
ธุรกิจ 

วันที่เข้า
บ่มเพาะ 

ชื่อ
งานวิจัย
ที่รองรับ
ธุรกิจ 

ธุรกิจ
ใหม่ 

ธุรกิจเดิม 
มติ(ความเห็น) 

เม่ือ......................... 

วันที ่
จดทะเบียน
นิติบคุคล 
/เลขที่ 

รายได้เดิม 
(บาท/ปี) 

สิ่งที่ต้องการ
เพิ่มเติม 

ผ่าน ไม่ผ่าน KPI เพิ่มเติม 
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รายละเอียดผู้ประกอบการท่ีเสนอเข้ารับการบ่มเพาะจากหน่วย UBI โครงการปี พ.ศ. 2562 (Spin off Companies) 
(เครือข่ายภาคกลางตอนบน: มหาวิทยาลัยสวนดุสิต) 

ที่ ชื่อผู้ประกอบการ 
ชื่อธุรกิจ/
ผลิตภัณฑ์ 

(ลักษณะธุรกิจ) 

ประเภท
ผู้ประกอบการ 

ประเภท 
ธุรกิจ 

วันที่เข้า
บ่มเพาะ 

ชื่องานวิจัยที่
รองรับธุรกิจ 

ข้อมูลสถานะ ST ด าเนินการแล้ว 
มติ(ความเห็น) 

(วันที่....................................) 

โครงการ 
พ.ศ. 

รายได้ 
(บาท/ปี) 

ได้รับการ
รับรอง

มาตรฐาน 
(เช่น อย.) 

วันที่    
จดทะเบียน
นิติบคุคล 

จ านวน  
การจ้างงาน 

ผ่าน ไม่ผ่าน KPI เพิ่มเติม 
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ST/SP: ชื่อผลิตภัณฑ์/ธุรกิจ/แบรนด์............................................................................................... ........................................................ 

 ประเภทกลุ่มผู้ประกอบการ นักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาไม่เกิน 5 ปี    นักวิจัย/บุคลากรในสถาบันการศึกษา
ผู้ประกอบการ

 ประเภทกลุ่มธุรกิจ  Innovation and High Technology Business  Digital/IT Business
 Basic Technology Business  Creative Economy Business

1. ข้อมูลผู้ประกอบการบ่มเพาะ
1.1 ชื่อผู้ประกอบการ: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
1.2  วันที่สมัครเข้ารับการบ่มเพาะ: …………………………………………………………………………………………..……………………………………

1.3  คุณวุฒิ:   ต่ ากว่าปริญญาตรี…………....................................................สาขา.................................................................... 
 ปริญญา (ตรี/โท/เอก) สาขา.............................………………………………………………………….........…………………

1.4  ที่อยู่ปัจจุบัน: …………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………… 
Tel……………………………...…………… Fax…………………………..…...………….E-mail……………..………………………........................ 
โทรศัพท์มือถือ: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 

1.5  แรงบันดาลใจ:………………………………………………………………………………….………………………………………………………………… 
1.6  แหล่งที่มาของผู้ประกอบการ 

 นักศึกษา ปีที่.............................คณะ.......................................มหาวิทยาลัย.................................................................

 ศิษย์เก่า คณะ.....................................................มหาวิทยาลัย............................................ปีที่จบ.................................
 อาจารย์
 บุคลากรของมหาวิทยาลัย

 บุคคลภายนอก
1.7  สถานภาพการเป็นผู้ประกอบการก่อนการบ่มเพาะ: 

 ไม่เคยประกอบธุรกิจ (ผู้ประกอบการใหม่)

 เคยประกอบธุรกิจมาแล้ว ตั้งแต่ปี พ.ศ. ................................ลักษณะธุรกิจ...................................................................
1.8  สถานภาพการจดทะเบียนนิติบุคคล: 

 ยังไม่จดทะเบียนนิติบุคคล
 บุคคลธรรมดา  คณะบุคคล  ห้างหุ้นส่วนสามัญที่มิใช่นิติบุคคล

ข้อมูลและรายละเอียดผู้ประกอบการ 
เครือข่าย C-UBI ภาคกลางตอนบน หน่วย UBI มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

รูปผลิตภัณฑ์ 
รูปผู้ประกอบการ

ขนาด 3.5 x 4.0 cm.
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 จดทะเบียนนิติบุคคลแล้ว
 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  บริษัทจ ากัด  กิจการร่วมค้า

ชื่อนิติบุคคล................................................................................................................................ ............................. 
วันที่จดทะเบียน.................................................ทะเบียนเลขที่................................................................................ 

2. ข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการ (เดิม)
2.1  ผลิตภัณฑ์หลักมีจ านวน............................ชนิด ประกอบด้วย 

(1) ...........................................................................................................................................................................................  
(2) ........................................................................................................................................... ................................................ 

2.2  ประเภทการผลิต/บริการ  กิจการผลิตสินค้า    กิจการค้าส่ง    กิจการค้าปลีก    กิจการให้บริการ
2.3  คุณลักษณะและจุดเด่นของผลิตภัณฑ์และบริการ: …......…………………………................................................……………………… 
2.4  ประโยชน์ใช้สอย/สรรพคุณ: ....................................................................................................................................... ............ 
2.5  เครื่องหมายการค้า/บริการ 

2.6  ขนาดและราคา: ....................................………………………………………………………………………………......……………………………… 
2.7  คุณภาพและการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์: .......………………………………………..……………………………………………………………… 

3. ข้อมูลการประกอบการธุรกิจ (ถ้ามี)
3.1  การวิเคราะห์สถานการณ์: จุดแข็ง-จุดอ่อน (SWOT Analysis)

(1) จุดแข็ง (Strength) (ระบุเป็นข้อ ๆ) 
............................................................................. .................................................................................................... ............................... 
............................................................................................ ....................................................................................................................  
.......................................................................................................... ......................................................................................................  

(2) จุดอ่อน (Weakness) (ระบุเป็นข้อ ๆ) 
................................................................................................................................................................................................................  
................................................................................................ ................................................................................................................  
............................................................................................................... ................................................................................................. 

(3) โอกาส (Opportunities) (ระบุเป็นข้อ ๆ) 
................................................................................................................................................................................................................  
................................................................................................ ................................................................................................................  
............................................................................................................... ................................................................................................. 

(4)  อุปสรรค (Threats) (ระบุเป็นข้อ ๆ) 
................................................................................................................................................................................................................  
................................................................................................ ................................................................................................................  
............................................................................................................... ................................................................................................. 

รูปเครื่องหมายการค้า 
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3.2  กลุ่มลูกค้าเป้าหมายหลัก: 
(1) ........................................................................................................................................................................... ................ 
(2) ......................................................................................... ..................................................... ............................................. 
(3) ......................................................................................... .................................................................................................. 
(4) ......................................................................................... .................................................................................................. 
(5) ......................................................................................... .................................................................................................. 

3.3 กลยุทธ์การด าเนินธุรกิจ 
-  ผลิตภัณฑ์: .................................................................................................................. ...................................................... 
- ราคา: ............................................................................................................................................ .................................... 
-  สถานที่/ช่องทางการจ าหน่าย: ..........................................................................................................................................  

3.4  การเปรียบเทียบกับคู่แข่งในตลาด: ................................................................................................................................ ......... 
................................................................................................................................................................................................................  
................................................................................................ ................................................................................................................  
............................................................................................................... ................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................................................  
................................................................................................ ................................................................................................................  

3.5  วันที่เริ่มผลิตและจ าหน่าย: ...................................................................................................................... ................................ 
3.6  การผลิตปัจจุบัน 

-  ลักษณะการผลิต: ..............................................................................................................................................................  
-  ก าลังการผลิตต่อเดือน: .....................................................................................................................................................  
-  ปริมาณการผลิตปัจจุบัน: ...................................................................................................................... ............................ 
-  ต้นทุน/หน่วยของผลิตภัณฑ์และบริการ: …………………..............................……บาท 

3.7  การจ้างงาน: …….....................…คน 

 แบบเต็มเวลา (Full time) วันละ ........................... ชม. จ านวน..............................คน
 แบบบางเวลา (Part time) วันละ ........................... ชม. จ านวน..............................คน

3.8  ยอดขาย: 
ยอดขายก่อนเข้าบ่มเพาะ (ย้อนหลัง 1 ปี) จ านวนเงิน..........................บาท (...........ตัวหนังสือ...............)  
ยอดขาย ปี พ.ศ. 255... จ านวนเงิน.....................................................บาท (...........ตัวหนังสือ...............)  

3.9  ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินธุรกิจ: ………………………………….........………..……………………………………………………………… 
................................................................................................................................................................................................................  
................................................................................................ ................................................................................................................  
............................................................................................................... ................................................................................................. 
................................................................................................ ................................................................................................................  
............................................................................................................... ................................................................................................. 
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4. ข้อมูลการให้บริการบ่มเพาะ
4.1  ที่ปรึกษาทางธุรกิจ: ………............................................................…………หน่วยงาน: …...........…...................…………………….. 

ที่ปรึกษาทางเทคโนโลยี: ……………..........................................................หน่วยงาน: ............……...................…………………….. 
4.2  สถานการณ์ใช้พื้นที่:   In-wall  Out-wall
4.3  การใช้บริการบ่มเพาะ: (ระบุเป็นข้อ ๆ ซ่ึงจะต้องมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ) 

................................................................................................................................................................................................................  

................................................................................................ ................................................................................................................  

............................................................................................................... ................................................................................................. 
4.4  ลักษณะความเป็นนวัตกรรมที่ใช้ความรู้เป็นฐานของผลิตภัณฑ์และบริการ: ........................................................................... 

................................................................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................................................................  
4.5  หากเป็นงานวิจัย 

ชื่องานวิจัย: ……...................……………………………………………………..........................................………...................................... 
เจ้าของงานวิจัย: ……………….................…………………………………………..........................................………................................ 
หน่วยงานที่มีส่วนร่วมทุนวิจัย: ................................................................................................................................................ 
ปี พ.ศ. ที่ได้รับทุนวิจัย: ………..................................................................................................................................................  
ปี พ.ศ. ที่งานวิจัยแล้วเสร็จ: …….............................................................................................................................................. 

4.6  สถานภาพด้านการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา: 

ประเภท IP:  สิทธิบัตรการประดิษฐ์  สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์   อนุสิทธิบัตร
ชื่อผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์/การออกแบบ: …………......................................................................................………………………… 
 สถานะ: ยื่นค าขอจดทะเบียน เลขที่ค าขอ......................... .........................วันที่ขอ.................................... .......................

 ประกาศโฆษณา เลขที่ประกาศ.................................................... ..............วันที่ประกาศ..................................................
 จดทะเบียนแล้ว เลขที่สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร.................................. ...........วันที่จดทะเบียน............................................

4.7  สถานภาพการบ่มเพาะปัจจุบัน:  Applicant   Pre Incubatee  incubate
(1) การสนับสนุนจากหน่วย UBI เพิ่มเติม (กรณีที่ประกอบธุรกิจมาก่อนเข้ารับการบ่มเพาะ) 

................................................................................................................................................................................................................  

................................................................................................ ................................................................................................................  

............................................................................................................... ................................................................................................ 

................................................................................................ ................................................................................................................  

............................................................................................................... ................................................................................................. 
(2) ตัวชี้วัดเพิ่มขึ้นเม่ือเข้ารับการบ่มเพาะ 

................................................................................................................................................................................................................  

................................................................................................ ................................................................................................................  

............................................................................................................... ................................................................................................ 

................................................................................................ ................................................................................................................  

............................................................................................................... ................................................................................................. 
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5. เอกสารอ้างอิง
 แผนธุรกิจ

 แผนการบ่มเพาะผู้ประกอบการเฉพาะราย
 หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
 หนังสือรับรองรายรับ-รายจ่าย 6-12 เดือน

(กรณียังไม่จดทะเบียนนิติบุคคล/เป็นรายรับ-รายจ่ายที่ยังไม่ครบรอบบัญชี) โดยผู้บริหารสถาบัน

 งบดุล-งบก าไรขาดทุนที่ผ่านการรับรองโดยผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต
 รายงานผลการประเมินรอบ 6 เดือน
 อ่ืน ๆ

ลงช่ือ......................................................ผู้จัดท า ลงช่ือ.................................................................ผู้ประกอบการ
  (..............................................................)  (....................................................................)

 วันที่............./............../............... วันที่............./............../............... 

ลงช่ือ.................................................................ผู้จัดการ
 (.....................................................................)

วันที่............./............../............... 



ภาคผนวก ฌ 
แบบบันทึกกำรให้ค ำปรึกษำ
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บันทึกการให้ค าปรึกษาหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

ชื่อผู้ประกอบการ ...................................................................................................................... 
ชื่อกิจการ  ...................................................................................................................... 
วันท่ีให้ค าปรึกษา ................................................................เวลา..........................................น. 
สถานท่ี  ...................................................................................................................... 
ผู้เชี่ยวชาญท่ีให้ค าปรึกษา (1) ................................................................................................................. 

(2) .................................................................................................................
(3) .................................................................................................................
(4) ................................................................................................................. 

ประเด็นท่ีให้ค าปรึกษา 
1. ........................................................................................................................................................
2. ........................................................................................................................................................
3. ........................................................................................................................................................

สรุปผลความก้าวหน้าของงานท่ีมอบหมายครั้งท่ีแล้ว 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
ปัญหาท่ีพบของผู้ประกอบการ 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
รายละเอียดการให้ค าปรึกษา 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.......................................................................................................................................................... .................... 
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ข้อเสนอแนะ 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. ................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. ................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
งานท่ีมอบหมายครั้งน้ี 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. ................................. 
.............................................................................................................................................................................. 

ลงช่ือ 
(..................................................................) 

ผูป้ระกอบการ 

ลงช่ือ 
(..................................................................) 

ผู้จัดการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ 

ลงช่ือ 
(..................................................................) 

ผู้เชี่ยวชาญ 

ลงช่ือ 
(..................................................................) 

ผู้เชี่ยวชาญ 

ลงช่ือ 
(..................................................................) 

ผู้เชี่ยวชาญ 

ลงช่ือ 
(..................................................................) 

ผู้เชี่ยวชาญ 



ภาคผนวก ญ  
แบบฟอร์มรำยงำนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำน
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UBI-SA03 Start up Companies ส ำหรับหน่วย UBI 

 
 

แบบประเมินผล Start up Companies รอบ ........... เดือน ส ำหรับหน่วย UBI 
โครงกำรหน่วยบ่มเพำะวิสำหกิจในสถำบันอดุมศึกษำ (University Business Incubator: UBI) 

เครือข่ำยอุดมศึกษำภำคกลำงตอนบน 
 

ชื่อหน่วยบ่มเพำะ หน่วยบ่มเพำะวิสำหกิจ  มหำวิทยำลัยสวนดุสิต 
ผู้เข้ำรับกำรบ่มเพำะ  
ชื่อกิจกำร  
ผลิตภัณฑ์/บริกำร  
กลุ่มผู้ประกอบกำร  กลุ่มนักศึกษำและผู้ส ำเร็จกำรศึกษำไม่เกิน 5 ปี    กลุ่มผู้ประกอบกำร 

 นักวิจัย/บุคลำกรในสถำบันกำรศึกษำ                กลุ่ม Social Enterprise 
กลุ่มธุรกิจ  Innovative    Digital & IT     Basic    Creative Economy 

 

 

ภำรกิจ
ด ำเนินงำน รำยกำรประเมิน 

กำร
ด ำเนินกำร เอกสำร/ข้อมูลอ้ำงอิง 

ขั้นตอนที่  มี ไม่มี 
1 ด ำเนินกำรคัดเลือก Incubatees และจัดท ำ

แผนกำรด ำเนินกำรธุรกิจ (Plan to do 
Business) แล้วเสร็จ  

   คู่มือกำรบ่มเพำะ 
 ใบประเมินผลกำรคัดเลือก 
 แผนกำรด ำเนินกำรธุรกิจ 

2 ด ำเนินกำรบ่มเพำะธุรกิจตำมแผนกำรบ่ม
เพำะผู้ประกอบกำรแต่ละรำย 

   แผนกำรบ่มเพำะผู้ประกอบกำรเฉพำะรำย 
 รำยงำนผลกำรบ่มเพำะตำมแผน 

3 
 

 

มีที่ปรึกษำ (Project Consultant) ให ้
Incubatees ตำมควำมเหมำะสมของแต่ละ 
Incubatees 

   แผนกำรบ่มเพำะผู้ประกอบกำรเฉพำะรำย 
 บันทึกกำรให้ค ำปรึกษำแนะน ำ 

4 มีกำรพัฒนำเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ – บริกำร 
(Technology  Product Development)  

   รำยงำนกำรวิจัยและพัฒนำ 
 ต้นแบบผลิตภัณฑ์ 

5 มีกำรพัฒนำแผนกำรตลำด    แผนกำรพัฒนำกำรตลำด 
 รำยงำนผลกำรพัฒนำกำรตลำด 

6 มีกำรทดสอบตลำดและน ำข้อมูลมำปรับปรุง
ให้ตอบสนอง Customer Needs 

   แผนกำรด ำเนินธุรกิจ(ปรับปรุง) 
 แผนกำรวิจัยและพัฒนำ(ปรับปรุง) 

7 น ำผลิตภัณฑ์-บริกำร (สินค้ำ) ที่พัฒนำแล้ว
ออกสู่ท้องตลำด 

   รำยงำนยอดขำยประจ ำเดือน 

8 มีรำยรับที่มีควำมต่อเน่ือง และมีรำยได้รวม
ไม่ต่ ำกว่ำเกณฑ์ที่ก ำหนด (ย้อนหลัง 6 
เดือน)  

   บัญชีรำยรับ-รำยจ่ำยที่รับรองโดยผู้บริหำร 

UBI-SA03 Start up Companies ส ำหรับหน่วยUBI 
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UBI-SA03 Start up Companies ส ำหรับหน่วย UBI 

สรุปผลกำรประเมินโดยรวม 
1. กำรผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินตำมเป้ำหมำยรำยทำงที่ก ำหนด 

 ผ่ำน 
 ไม่ผ่ำนเกณฑ์ในเวลำที่ก ำหนด ควรขยำยเวลำบ่มเพำะอีก 6 เดือน 

2. กำรผ่ำนเกณฑ์กำรเป็น Start up companies 

 ผ่ำน 
 ผ่ำนโดยมีเงื่อนไข(ระบุ)          
 ไม่ผ่ำนเน่ืองจำก 

o ระยะเวลำบ่มเพำะยังไม่สอดคล้องตำมเกณฑ์ 

o ระยะเวลำบ่มเพำะยังไม่เพียงพอที่จะประเมินธุรกิจได้อย่ำงชัดเจน 

o รำยได้ยังไม่ผ่ำนเกณฑ์ที่ก ำหนด 

o อ่ืน ๆ (ระบุ)          
3. สรุปผล 

 ผ่ำนเกณฑ์กำรเป็น Start up companies อย่ำงครบถ้วนโดย     ไม่มี     มีเงื่อนไขตำมที่ก ำหนด 

 ไม่ผ่ำนเกณฑ์ เห็นควรบ่มเพำะต่อเป็นเวลำ เดือน 
 รอพิจำรณำในที่ประชุมประธำนเครือข่ำยฯ 
 ยกเลิกกำรบ่มเพำะเน่ืองจำก(ระบุเหตุผล)        

 

ควำมเห็นของหน่วย UBI 

 มีศักยภำพพัฒนำสู่ผู้ประกอบกำรระดับ Spin off  Company 
 ไม่มีศักยภำพพัฒนำสู่ผู้ประกอบกำรระดับ Spin off  Company 
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UBI-SA03 Start up Companies ส ำหรับหน่วย UBI 

หมำยเหตุ:   
1. เป้ำหมำยรำยทำงขั้นต่ ำ 
รอบ  6  เดือน ผ่ำนขั้นตอนที่ 1-3 
รอบ 12 เดือน ผ่ำนขั้นตอนที่ 4-5 
รอบ 18 เดือน ผ่ำนขั้นตอนที่ 6-7 
รอบ 24 เดือน ผ่ำนขั้นตอนที่   8 

2. เกณฑ์รำยได้รวม (บำท/ปี) 
กลุ่ม Innovative and High 
Technology Business (มีผลิตภัณฑ์
ต้นแบบในระดับ Commercial และ 
มีควำมพร้อมในกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์
เข้ำสู่ตลำด) 

กรณีนิสิตนักศึกษำหรือผู้ส ำเร็จ 
กำรศึกษำไม่เกิน 5 ปี: ต้องมีรำยได้ 
ต่อเนื่องไม่น้อยกว่ำ 

100,000 
บำท 

กรณีบุคลำกรในสถำบันอุดมศึกษำ/ 
ผู้ประกอบกำรทั่วไป: ต้องมีรำยได้ 
ต่อเนื่องไม่น้อยกว่ำ  

150,000 
บำท 

กลุ่ม Digital & IT Business กรณีนิสิตนักศึกษำหรือผู้ส ำเร็จ 
กำรศึกษำไม่เกิน 5 ปี: ต้องมีรำยได้ 
ต่อเนื่องไม่น้อยกว่ำ 

150,000 
บำท 

กลุ่ม Basic Technology Business  กรณีบุคลำกรในสถำบันอุดมศึกษำ/ 
ผู้ประกอบกำรทั่วไป: ต้องมีรำยได้ 
มำกกว่ำก่อนเข้บ่มเพำะฯ ไม่น้อยกว่ำ 
ร้อยละ 20 และต้องมีรำยได้ต่อเนื่อง 
ไม่น้อยกว่ำ 

150,000 
บำท 

กรณีนิสิตนักศึกษำหรือผู้ส ำเร็จ 
กำรศึกษำไม่เกิน 5 ปี: ต้องมีรำยได้ 
ต่อเนื่องไม่น้อยกว่ำ 

50,000 
บำท 

กลุ่ม Creative Economy Business  กรณีบุคลำกรในสถำบันอุดมศึกษำ/ 
ผู้ประกอบกำรทั่วไป: ต้องมีรำยได้ 
มำกกว่ำก่อนเข้บ่มเพำะฯ ไม่น้อยกว่ำ 
ร้อยละ 20 และต้องมีรำยได้ต่อเนื่อง 
ไม่น้อยกว่ำ 

100,000 
บำท 

กรณีนิสิตนักศึกษำหรือผู้ส ำเร็จ 
กำรศึกษำไม่เกิน 5 ปี: ต้องมีรำยได้ 
ต่อเนื่องไม่น้อยกว่ำ 

50,000 
บำท 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

ลงช่ือ      
(..........................................................) 
ผู้จัดกำร UBI มหำวิทยำลัยสวนดุสิต 

 

ลงช่ือ      
     (…………………………………………….…) 

ประธำนคณะท ำงำนเครือข่ำยเชิงประเด็น C-UBI 
ภำคกลำงตอนบน 
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UBI-SA04  Spin off  Companies ส ำหรบัหน่วย UBI 

 
 

 
แบบประเมินผล Spin off Companies รอบ ………. เดือน ส ำหรับหน่วย UBI 

โครงกำรหน่วยบ่มเพำะวิสำหกิจในสถำบันอดุมศึกษำ (University Business Incubator: UBI) 
เครือข่ำยอุดมศึกษำภำคกลำงตอนบน  

 
ชื่อหน่วยบ่มเพำะ หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
ผู้เข้ำรับกำรบ่มเพำะ  
ชื่อกิจกำร  
ผลิตภัณฑ์/บริกำร  
กลุ่มผู้ประกอบกำร  นิสิตนักศึกษา หรือผู้ส าเร็จการศึกษาไม่เกิน 5 ปี   ผู้ประกอบการ      

 นักวิจัย/อาจารย์ ในสถาบันการศึกษา                                     
กลุ่มธุรกิจ  Innovative      Digital & IT    Basic      Creative Economy 
 

ภำรกิจ 
ด ำเนินงำน รำยกำรประเมิน 

กำร
ด ำเนินกำร เอกสำร/ข้อมูลอ้ำงอิง 

ขั้นตอนที่  มี ไม่มี 
1 ก าหนด Start up Companies ที่จะยกระดับเป็น 

Spin off Companies โดยมีแผนพัฒนาการทาง 
Business & Technology และระยะเวลาที่ชัดเจน 

   บัญชีรายชื่อผู้ประกอบการในเครือข่าย 
 แผนการบ่มเพาะเฉพาะราย 

2 พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ บริการ (สินค้า) อย่าง
ต่อเน่ือง 

   สัมภาษณ์ผู้ประกอบการ 
 รายงานผลการพิจารณาผลิตภัณฑ์/บริการ 

3 มีการขยายตัว -เพิ่มยอดขายของผลิตภัณฑ์-บริการ 
(สินค้า) 

   สัมภาษณ์ผู้ประกอบการ 
 รายงานผลการประกอบการ 

4 สร้าง Brand ของผลิตภัณฑ์ บริการ (สินค้า) อยู่ใน
ระดับที่ได้รับการยอมรับจากผู้บริโภค 

   สัมภาษณ์ผู้ประกอบการ 
 Brand ของผลิตภัณฑ์ 

5 มีการจ้างงานเพิ่มไม่น้อยกว่า 1 ราย  
(จ านวน......................หราย) 

   สัญญาจ้าง 

6 มีระบบบัญชีรายรับ ( Income) ที่ครอบคลุมทุก
ต้นทุนการผลิตและมีบัญชีรายรับ-รายจ่ายที่แสดงถึง
ผลการด าเนินงานขององค์กร 

   บัญชีรายรับ-รายจ่าย 

7 มีการจดทะเบียนธุรกิจเป็นนิติบุคคล    หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล 
8 แสดงบัญชีรายได้/รายรับย้อนหลัง 6-12 เดือนไม่ต่ า

กว่าเกณฑ์ที่ก าหนด จ านวน                       บาท                       
   งบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบ รับรอง 

     จากผู้ตรวจสอบบัญชีแล้ว 
9 ก าไรขั้นต้น(Gross Profit Margin: ยังไม่หักค่าใช้จ่าย

ในการบริหารและด าเนินการอ่ืนๆ) ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 20 (มีก าไรขั้นต้น             %) 

   รายงานสรุปก าไรขั้นต้น 
 รายงานทางการเงิน 

UBI-SA04 Spin off Companies ส าหรับหน่วย UBI 
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UBI-SA04  Spin off  Companies ส ำหรบัหน่วย UBI 

ภำรกิจ 
ด ำเนินงำน รำยกำรประเมิน 

กำร
ด ำเนินกำร เอกสำร/ข้อมูลอ้ำงอิง 

ขั้นตอนที่  มี ไม่มี 
10 มีรายงานกิจกรรมการบ่มเพาะธุรกิจช่วง 

Incubation Period ตามแผนพัฒนาการที่ก าหนดไว้
ครบถ้วน 

   รายงานการเงินที่รับรองโดยผู้ตรวจสอบบัญชี 
 รายงานผลตามแผนการบ่มเพาะ 
     ผู้ประกอบการเฉพาะราย 

 

สรุปผลกำรประเมินโดยรวม 

1. การผ่านเกณฑ์การประเมินตามเป้าหมายรายทางที่ก าหนด 
 ผ่าน  

 ไม่ผ่าน 

2. การผ่านเกณฑ์การเป็น Spin off companies 
 ผ่าน  

 ผ่านโดยมีเงื่อนไข (ระบุ)           
 ไม่ผ่านเน่ืองจาก 

o ระยะเวลาบ่มเพาะยังไม่สอดคล้องตามเกณฑ์ 

o ระยะเวลาบ่มเพาะยังไม่เพียงพอที่จะประเมินธุรกิจได้อย่างชัดเจน 

o รายได้ยังไม่ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด 

o ก าไรขั้นต้นยังไม่ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด 

o ยังไม่จดทะเบียนนิติบุคคล 

o กระบวนการบ่มเพาะยังไม่สิ้นสุดตามแผน 

o อ่ืน ๆ (ระบุ)           
3. สรุปผล 

 ผ่านเกณฑ์การเป็น Spin off companies อย่างครบถ้วนโดย  ไม่มี  มี เงื่อนไขตามที่ก าหนด 
 ไม่ผ่านเกณฑ์ เห็นควรบ่มเพาะต่อเป็นเวลา                   เดือน 
 รอพิจารณาในที่ประชุมประธานเครือข่ายฯ 

 ยกเลิกการบ่มเพาะเน่ืองจาก (ระบุเหตุผล)         
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หมำยเหตุ:   

1. เป้ำหมำยรำยทำงขั้นต่ ำ 
 รอบ 6   เดือน ผ่านขั้นตอนที่ 1-3 
 รอบ 12 เดือน ผ่านขั้นตอนที่ 4-6 
 รอบ 18 เดือน ผ่านขั้นตอนที่   7 
 รอบ 24 เดือน ผ่านขั้นตอนที่ 8-10 

2. เกณฑ์รำยได้รวม (ย้อนหลัง 12 เดือน) 3. ก ำไรขั้นต้น 
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 20 
 
 

กลุ่ม Innovative and High 
Technology Business  

ต้องมีรายได้
ต่อเน่ืองไม่น้อยกว่า 

600,000 
บาท 

กลุ่ม Digital and IT 
Business 

ต้องมีรายได้
ต่อเน่ืองไม่น้อยกว่า 

600,000 
บาท 

กลุ่ม Basic Technology 
Business 
 

ต้องมีรายได้
ต่อเน่ืองไม่น้อยกว่า 

500,000 
บาท 

กลุ่ม Innovative and High 
Technology Business  
 

ต้องมีรายได้
ต่อเน่ืองไม่น้อยกว่า 

600,000 
บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
  
 

 

ลงช่ือ      
(……………………………………………………….) 

ผู้จัดการ UBI มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

ลงช่ือ      
(……………………………………………………….) 

ประธานคณะท างานเครือข่ายเชิงประเด็น C-UBI 
ภาคกลางตอนบน  
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ตารางแสดงความก้าวหน้าของการด าเนินการในช่วง ........... เดือน (เฉพาะราย) 
ชื่อธุรกิจ ความก้าวหน้าของการด าเนินการระหว่างเดือน มิ.ย.-พ.ย. 2562 

ผลการกลั่นกรองผู้ประกอบการ และข้อเสนอแนะ หลังเข้ารับการบ่มเพาะ 12 เดือน 
ST…/SP… 
....................................................... 
 
ประเภทธุรกิจ 
....................................................... 
....................................................... 
 
ชื่อผู้ประกอบการ 
....................................................... 
....................................................... 
 
แหล่งท่ีมา 
....................................................... 
....................................................... 
 

ผลการกลั่นกรอง 
-  ผ่านการประเมิน โดยมี KPI เพิ่มเติม คือ  
   .................................................................................... 
   .................................................................................... 
   .................................................................................... 
 
 
  

                                      
 
 
 

ข้อเสนอแนะของกรรมการ 
-    ................................................................................. 
-    ................................................................................. 
-    ................................................................................. 
-    ................................................................................. 
-    ................................................................................. 

ผลิตภัณฑ์:  
(1)  .......................................................................................................... 
(2)  .......................................................................................................... 
กลุ่มเป้าหมาย :  
(1)  .......................................................................................................... 
(2)  .......................................................................................................... 
ก าลังการผลิต/บริการ:  ............................... หน่วย/เดือน 
การจ้างงาน:   - แบบเตม็เวลา (Full time) ................... คน 
                   - แบบบางเวลา (Part time) .................. คน 
ยอดขาย: ......................................บาท/ปี  
แผนธุรกิจ: มี  
บริการบ่มเพาะท่ี UBI ให้กับผู้ประกอบการ:  
(1)  .......................................................................................................... 
(2)  .......................................................................................................... 
(3)  .......................................................................................................... 
(4)  .......................................................................................................... 
(5)  .......................................................................................................... 
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รายงานผลส าเร็จตามเป้าหมายรายทาง ตามท่ีระบุในแบบประเมินท่ีกรรมการให้ไว้ในรอบการประเมิน ครั้งท่ี ........ (รอบ …………. เดือน) 

ท่ี 
หน่วย UBI/บริษัท/ผลิตภัณฑ์/

ผู้ประกอบการ 
ข้อเสนอแนะ 

รอบการประเมินรอบ ..... เดือน 
ข้อเสนอแนะรอบ ..... เดือน หมายเหต ุ

ST…/SP… 
 

- ผู้ประกอบการ 
  ……….……………………………… 
- ผลิตภัณฑ์ 
  ……….……………………………… 
  ……….……………………………… 
- ประเภทของผู้ประกอบการ 
  ……….………………………………     
  ……….……………………………… 

ผ่านการประเมินครั้งท่ี ...... 
-   ……….………………………………… 
 
KPI เพ่ิมเติม 
-   ……….………………………………… 
-   ……….………………………………… 
-   ……….………………………………… 
 
ข้อเสนอแนะ 
-   ……….………………………………… 
-   ……….………………………………… 
-   ……….………………………………… 
 
 
 
 
 
 

-   ……….………………………………………………………………..……… 
-   ……….………………………………………………………………..……… 
-   ……….………………………………………………………………..……… 
-   ……….………………………………………………………………..……… 
-   ……….………………………………………………………………..……… 
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