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1. ประวัติความเปนมา หนวยบมเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  

     1.1 ประวัติ 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรมุงเนนใหโอกาสทางการศึกษาแกประชาชน สรางศักยภาพใหเปนขุมพลังแหง

ปญญา พัฒนาทองถ่ิน ผลิตกำลังคนท่ีมีความรู ความสามารถและมีคุณธรรมจริยธรรม มีจิตสำนึกในการรับใชทองถ่ิน

และประเทศชาติ เปนท่ีพ่ึงทางวิชาการของทองถ่ินใหมีความเขมแข็งอยางยั่งยืน ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา บริการจัดมหาวิทยาลัยดวยเทคโนโลยีและนวัตกรรมท่ีทันสมัย โปรงใสดวยหลักธรรมมาภิบาล มีการพัฒนาอยาง

กาวหนา ตอเนื่องและยั่งยืน จากแนวคิดและการดำเนินงานดังกลาวของมหาวิทยาลัยจึงทำใหมหาวิทยาลัยมีแนวคิดท่ี

จะนำเอาองคความรู เทคโนโลยีและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยมาใหบริการวิชาการ 

 ท้ังนี้จากหลักการดังกลาว ทำใหมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรจึงไดเล็งเห็นถึงความสำคัญของการจัดตั้ง

หนวยบมเพาะวิสาหกิจในสถาบัน เพ่ือรองรับ สนับสนุนและสงเสริมใหนักศึกษา ศิษยเกา อาจารยและบุคลากร 

ตลอดจนผูประกอบการในเขตพ้ืนท่ีความรับผิดชอบ โดยกำหนดใหมีการจัดต้ังชมรมผูประกอบการนักศึกษาเพ่ือสราง

ความตระหนักในการประกอบธุรกิจแกนักศึกษาเพ่ือเปนเสนทางสูการประกอบอาชีพหลังจากสำเร็จการศึกษา การ

จัดต้ังโครงการสงเสริมและการพัฒนาผูประกอบการระดับ Startup company (ธุรกิจจัดตั้งใหม) ผูประกอบการระดับ 

Spin off company (บริษัทจัดตั้งใหม) เพ่ือเปนการสงเสริมใหผูประกอบการสรางธุรกิจจากฐานงานวิจัยและองค

ความรูจากมหาวิทยาลัยพรอมประสานผูเชี่ยวชาญของสถาบันเพ่ือเปนท่ีปรึกษาใหคำแนะนำ ตลอดจนการวางแผนเปน

หนวยประสานงานเชื่อมโยงงานวิจัยสูเชิงพาณิชยและหนวยประสานงานดานการใชประโยชนจากทรัพยสินทางปญญา 

เพ่ือนำงานวิจัยและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยถายทอดเทคโนโลยีสูการใชประโยชนเชิงธุรกิจการคาและการบริการ

วิชาการดานตางๆ การดำเนินการสวนใหญจัดทำในรูปแบบการใหคำปรึกษา การบริการวิชาการ การฝกอบรมสัมมนา 

และการจัดนิทรรศการเปนตน ซ่ึงหนวยบมเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรจะเปนผูรับผิดชอบโดยข้ึนตรง

อยูกับสถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร และกำกับติดตามโดยคณะกรรมการบริหารหนวยบม

เพาะวิสาหกิจ และมีโครงสรางการบริหารงานประกอบดวย ผูอำนวยการหนวยบมเพาะฯ 1 ทาน ผูจัดการ 1 ทาน และ

เจาหนาท่ี 2 ทาน 

1.2 วิสัยทัศน 



 
 

 

คูมือการบมเพาะผูประกอบการ หนวยบมเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 2561 2 

 

หนวยบมเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร มุงสนับสนุนใหนักศึกษา ศิษยเกาบุคลากรใน

มหาวิทยาลัย รวมท้ังผูสนใจท่ัวไป ใหเปนผูประกอบการรุนใหมท่ีสามารถตอบสนองความตองการของตลาดอยาง

สัมฤทธิ์ผลโดยใชองคความรูจากมหาวิทยาลัยเปนฐานและเปนศูนยกลางถายทอดงานวิจัย นวัตกรรม หรือสิ่งประดิษฐไป

ใชในเชิงพาณิชย 

1.3 พันธกิจ 

(1) เสริมสรางผูประกอบการรุนใหมท่ีประสบความสำเร็จในธุรกิจ 

(2) สงเสริมการพัฒนานวัตกรรมท้ังในดานการผลิต การบริหารจัดการ เพ่ือตอบสนองตอธุรกิจ 

(3) นำเสนองานวิจัย นวัตกรรม หรือสิ่งประดิษฐตอผูประกอบการท่ีสนใจจะนำไปใชประโยชนในเชิงพาณิชย 

(4) สงเสริมนักศึกษาและบัณฑิตใหมใหมีศักยภาพในการเปนผูประกอบการ 

(5) จัดตั้งชมรมผูประกอบการนักศึกษาเพ่ือสรงความตระหนักและจิตวิญญาณการประกอบธุรกิจใหแกนักศึกษา 

1.4 คำขวัญ   

จุดประกายตนกลา พัฒนานักคิด สูธุรกิจท่ียั่งยืน 

1.5 สัญลักษณ (logo) 

2. วัตถุประสงค 

 1) เพ่ือสนับสนุนและเปนพ่ีเลี้ยงให กับนักศึกษา บุคลากรในมหาวิทยาลัย  รวมท้ังผู ท่ีสนใจท่ีจะเปน

ผูประกอบการในการจัดตั้งธุรกิจ 

 2) เปนศูนยกลางสงเสริมใหเกิดกระบวนการวิจัยและพัฒนา รวมท้ังถายทอดเทคโนโลยีท้ังดานการพัฒนา

ผลิตภัณฑจากงานวิจัยท่ีมีอยู รวมท้ังเทคโนโลยีการผลิต และการบริหารจัดการ 

 3) เพ่ือสงเสริมใหผูประกอบการในภูมิภาค มีการรวมตัวกันและเชื่อมโยงเครือขายในการพัฒนาโอกาสทางธุรกิจ 

และดำเนินการพัฒนานักธุรกิจรุนใหม 
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 4) เพ่ือสงเสริมใหเกิดความรวมมือระหวางนักวิจัย นักศึกษา ผูประกอบการรุนใหม และหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

โดยหนวยบมเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จะเปนหนวยกลางในการเชื่อมโยง 

 5) สงเสริมใหมีการนำผลงานวิจัยไปใชในเชิงพาณิชย 

 

3. กลุมเปาหมาย 

 กลุมเปาหมายของหนวยบมเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 

1. กลุมผูสนใจประกอบธุรกิจ ซ่ึงไดแก นักศึกษา คณาจารย ศิษยเกา ผูสนใจอ่ืนๆท่ีประสงคจะเปน

ผูประกอบการ 

2. กลุมนักศึกษา นักวิจัย คณาจารยท่ีตองการนำผลงานวิจัยออกมาในเชิงพาณิชย 

3. กลุมผูประกอบการเดิมท่ีดำเนินธุรกิจ แตประสบปญหา โดยวิธีการแกไขปญหาทางหนวยบมเพาะวิสาหกิจ

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จะใหนักศึกษามีสวนรวมในการเขาไปดำเนินการแกไขปญหาของ

ผูประกอบการ เพ่ือเสริมสรางศักยภาพ ประสบการณและสรางแรงจูงใจใหนักศึกษา มีความสนใจท่ีจะเปน

ผูประกอบการ และทำใหผูประกอบการเห็นศักยภาพของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรและ

เปนแนวทางใหเกิดการสรางความสัมพันธและเครือขายระหวางนักศึกษาและผูประกอบการ 

4. กลุมผูประกอบการเดิมท่ีตองการสรางความแข็งแกรงในการดำเนินธุรกิจ พัฒนาสินคา ผลิตภัณฑ งาน

บริการหรือสรรหาสินคาใหมๆ จากนวัตกรรมการวิจัยใหกับกิจการของตน 

 

4. คุณสมบัติของกลุมเปาหมาย 

 1) มีความพรอมทางดานบุคลากร ดานการเงิน และดานผลิตภัณฑตนแบบ 

 2) เปนนักศึกษา ศิษยเกา คณาจารยและผูสนใจและมีความมุงม่ันท่ีจะเปนผูประกอบการ 

 3) เม่ือผูท่ีสนใจไดดำเนินการทางธุรกิจแลว ตองยินดีเปนแหลงเรียนรูและแชรประสบการณใหผูท่ีสนใจ 
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5. โครงสรางองคกร 

                                              โครงสรางหนวยบมเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผูอำนวยการ 

ผูจัดการ 

พัฒนาผูประกอบการ ชมรมผูประกอบการ 

กิจกรรมสรางความตระหนัก/โครงการ งานตอยอดงานวิจัยเชิงพาณิชย 

และทรัพยสินทางปญญา 

ธุรการ 

ฝายสงเสริมการบมเพาะผูประกอบการ ฝายอำนวยการ 

พัสด ุ การเงิน 

นโยบายและแผนงาน บุคลากร 

อธิการบด ี

คณะกรรมการบริหาร 
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6. ระบบการบมเพาะผูประกอบการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spin-Off

 

จัดใหมีการทำระบบบัญชี

และการเงินสำหรับกิจการ 

พัฒนาดานการตลาด 

พัฒนาระบบบริหาร

จัดการ 

Graduate company 

จัดตั้งเปนบริษัทนิติบุคคล 

4 

ไมผาน ผาน 

คณะกรรมการ สกอ. ประเมิน 

Start-Up

 

เขารับการบมเพาะ 

อบรมเกี่ยวกับการดำเนิน

ธุรกิจเบื้องตน 

พัฒนาผลิตภัณฑตนแบบ 

วางแผนดำเนินธุรกิจ 

คณะกรรมการ สกอ. ประเมิน 

Spin-off 

3 

ไมผาน 

ดำเนินธุรกิจตามแผน 

ผาน 

ผาน 

รับสมัครและคัดเลือกเขา In-wall 

บุคคลภายนอก อาจารย/พนักงาน นักศึกษา/ศิษยเกา 

รับบริการและใหคำปรึกษา 

คณะกรรมการ สกอ.พิจารณาคัดเลือก

 

 

Pre-incubate 

คณะกรรมการ สกอ.พิจารณาคัดเลือก 

2 

ไมผานการคัดเลือก 

ไมผานการคัดเลือก ผาน 

ผาน 

1 
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• ข้ันตอนท่ี 1: รับการรับสมัคร  

ผูสนใจเขารับการบมเพาะ ติดตอสมัครเปนผูประกอบการท่ีรับการบมเพาะกับหนวยบมเพาะวิสาหกิจ 

โดยเริ่มจากการกรอกใบสมัครพรอมแนบหลักฐานท่ีใชประกอบการสมัคร หลังจากนั้นเจาหนาท่ีจะดำเนินการ

ตรวจเอกสารพรอมสัมภาษณเบื้องตน เจาหนาท่ีจะดำเนินการออกเลขรหัสสมาชิกพรอมแจงเลขสมาชิกและ

ดำเนินการจัดเก็บขอมูลผูสมัครลงในฐานขอมูลผูประกอบการ เพ่ือเตรียมความพรอมการกรั่นกรองเปน

ผูประกอบการระดับ Pre-Incubatee   

• ข้ันตอนท่ี 2 : ระบบการพัฒนาผูประกอบการ Pre-Incubatee  

เม่ือผูประกอบการผานการคัดเลือกเขามาสูระบบ Pre-Incubatee จะไดรับความรูและคำปรึกษาดาน

ธุรกิจ ท่ีจำเปนในการประกอบธุรกิจ อบรมการประเมินและคนพบศักยภาพการเปนผูประกอบการ ศึกษาความ

เปนไปไดในการดำเนินธุรกิจ ศึกษาความตองการของตลาด จากผู เชี่ยวชาญท้ังภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัย ระยะเวลาดำเนินงานไมนอยกวา 6 เดือน  

• ข้ันตอนท่ี 3 : ระบบการพัฒนาผูประกอบการ Start-up Company  

เม่ือผูประกอบการผานการประเมินเขามาสูระบบการเปนผูประกอบการระดับ Start-up Company 

จะไดรับการจัดทำแผนธุรกิจท่ีชัดเจนและมีความเหมาะสม สรางศักยภาพและความพรอมในการดำเนินธุรกิจ 

ดวยการเขารับบริการตามแผนการบมเพาะธุรกิจ  รับการปรึกษาจากผูเชี่ยวชาญตามกิจกรรมท่ีกำหนดไวเพ่ือ

พัฒนาสินคา-บริการตนแบบ  สนับสนุนการทดสอบตลาด และสนับสนุนการประชาสัมพันธสินคา-บริการ จน

สามารถผลิตเพ่ือจำหนาย และสรางรายไดใหกับธุรกิจ จากผูเชี่ยวชาญท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

ระยะเวลาดำเนินงานไมนอยกวา 2 ป 

• ข้ันตอนท่ี 4 : ระบบการพัฒนาผูประกอบการ Spin off Company  

เม่ือผูประกอบการผานการประเมินเขามาสูระบบการเปนผูประกอบการระดับ Spin off company  

จะไดรับการพัฒนารูปแบบธุรกิจเพ่ือจัดตั้งนิติบุคคลเต็มรูปแบบ มีการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ-บริการใหดีข้ึน

อยางตอเนื่อง จัดใหมีการทำระบบบัญชีสำหรับกิจการ  พัฒนาดานการตลาดและการสงเสริมชองทางการ

จำหนาย เพ่ือชวยใหสามารถดำเนินธุรกิจไดอยางเขมแข็งและมีการเติบโตอยางตอเนื่อง จากผูเชี่ยวชาญท้ัง

ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ระยะเวลาดำเนินงานไมนอยกวา 2 ป 

            หลังจากผานการประเมินระดับ Spin off company จะไดรับการพัฒนาขีดความสามารถทางการ

แขงขันทางธุรกิจและดำเนินธุรกิจอยางเต็มตัว (Graduate company) พรอมท้ังติดตามผลและใหคำปรึกษาแนะนำ

อยางตอเนื่อง  

 

7. ขอกำหนดการสมัครเขารับการบมเพาะธุรกิจ  
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    1) เปนนักวิจัยหรือเจาของนวัตกรรม ท่ีคิดคนเทคโนโลยีหรือผลิตภัณฑใหมๆ และมีแนวคิดการทำธุรกิจท่ีมีความ

เปนไปได  

    2) ผูประกอบการท่ีจัดตั้งธุรกิจมาไมเกิน 2 ป หรือผูท่ีกำลังจัดตั้งธุรกิจ โดยมีผลิตภัณฑตนแบบ หรือมีตลาดรองรับ

ผลิตภัณฑชัดเจนแตยังขาดการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑตนแบบ 

    3) มีประสบการณทำงานไมต่ำกวา 1 ป หรือแนวคิดในการทำธุรกิจท่ีชัดเจนและเปนไปได 

    4) ธุรกิจท่ีเขารับการบมเพาะจะตองเปนธุรกิจท่ีมีการใชเทคโนโลยี เปนผลงานวิจัยหรอืทรัพยสินทางปญญาและองค

ความรูตางๆ 

 

8. วิธีการสมัคร 

   - สมัครดวยตนเองท่ี 

 หนวยบมเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 

 ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000 โทร 055-706555 ตอ 1760 และ 4231 

          ปอนด 094 – 7465636, เฟรส 097-3313543  

- ข้ันตอนการสมัคร 
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   - เอกสารประกอบการรับสมัคร 

1) ใบสมัครเขารับการบมเพาะธุรกิจ 

2) แผนธุรกิจ หรือแนวคิดการทำธุรกิจ 

3) สำเนาหลักฐานการศึกษา 

4) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 

5) สำเนาทะเบียนบาน 

  

9. ประโยชนท่ีไดรับเม่ือผานการคัดเลือกเขาใชบริการของหนวยบมเพาะวิสาหกิจ  

    1) การอำนวยความสะดวกดานวิชาการตางๆ 

    2) งานบริการดานดานเทคนิค การใชบริการสำนักวิทยบริการ เครื่องพิมพ ระบบสารสนเทศ งานบริการดาน

กฎหมายและงานบริการดานอ่ืนๆ 

    3) มีพ่ีเลี่ยงและทีมท่ีปรึกษาหรือผูเชี่ยวชาญในการใหคำปรึกษา นักศึกษาท่ีสนใจและมีทักษะดานนั้นๆเขามาชวย 

    4) มีหลักสูตรการฝกอบรมเตรียมความพรอมสำหรับนักศึกษา อาจารย ผูท่ีสนใจเปนผูประกอบการ 

    5) เนนการฝกทำการปฏิบัติ (Work Shop) เชิงธุรกิจ และเทคนิคตามความเหมาะสมและความตองการของ

ผูใชบริการ 

    6) การประสานหาแหลงเงินทุน 


