
  

ขอเสนอ 
“โครงการเสริมสรางผูประกอบการใหม” 

(ตรัง) 
 
 
 
 
 
 

 
ภายใตการสนับสนุนจาก 

ศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาคที ่11 
 
 

ดําเนินงานโดย 
ฝายบริการวิชาการ  คณะวิศวกรรมศาสตร 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
 

 
พฤศจิกายน  2548 



 

                                       ฝายบริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร                           2        

ขอเสนอ 
“โครงการเสริมสรางผูประกอบการใหม” 

(ตรัง) 
 
 
 

ภายใตการสนับสนุนจาก 
ศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาคที ่11 

 
(สําหรับปงบประมาณ 2549) 

 
 
 
 
 
 

ดําเนินงานโดย 
ฝายบริการวิชาการ  คณะวิศวกรรมศาสตร 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
 
 
 

  พฤศจิกายน  2548 



 

                                       ฝายบริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร                           3        

ขอเสนอ  
“โครงการเสริมสรางผูประกอบการใหม” (ตรัง) 

โดย 
ฝายบริการวิชาการ  คณะวิศวกรรมศาสตร 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร 
 
1.  หลักการและเหตุผล 

 รัฐบาลไดมีนโยบายอยางชัดเจนในการสงเสริมพัฒนา SMEs โดยถือเปนกลยุทธสําคัญในการ
ฟนฟูและพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาวดวยการสรางผูประกอบการใหม   ขณะเดียวกันก็จะ
ชวยเหลือพัฒนาผูประกอบการ SMEs เดิมที่ยังคงมีศักยภาพใหอยูรอด เพื่อให SMEs ทั้งรายใหมและราย
เดิมสามารถดํารงอยูและเจริญกาวหนา ชวยพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศอันจะทําใหประเทศไทยมีฐาน
ธุรกิจและฐานภาษีที่กวางขึ้น สามารถสรางรายไดเพื่อนํามาพัฒนาประเทศตอไป 

ในอดีตที่ผานมา   ผูที่มีการศึกษาสูงมักมุงประกอบอาชีพรับเงินเดือนเปนพนักงานหรือลูกจางใน
ขณะที่ผูที่มีการศึกษาไมสูงนักมักประกอบอาชีพอิสระ เปนผูประกอบการ ซ่ึงมักจะมีพื้นฐานความรูไม
เพียงพอที่จะบริหารจัดการและปรับปรุงพัฒนากิจการใหมีขีดความสามารถเพียงพอที่จะแขงขันไดภายใต
ระบบการคาเสรียุคใหม กลยุทธใหมในการพัฒนาสงเสริม SMEs จึงตองมุงสรางผูที่มีการศึกษาดี มี
ประสบการณ มีความรูความสามารถ ใหกาวเขามาเปนผูประกอบการ การเสริมสรางผูประกอบการใหม
ถือเปนหัวใจสําคัญในการสรางธุรกิจใหมๆ ขึ้นในระบบเศรษฐกิจของประเทศ ใหเติบโตและมีความ
เขมแข็งยิ่งขึ้นตามลําดับ ซ่ึงจะทําใหเศรษฐกิจของประเทศสามารถฟนตัวและมีภูมิคุมกันสูงขึ้นอยาง
ตอเนื่อง 

ดังนั้น ทางคณะวิศวกรรมศาสตรจึงเล็งเห็นความสําคัญของการสรางใหเกิดผูประกอบการ SMEs 
รายใหมๆ โดยการสนับสนุนการดําเนินการโครงการของรัฐบาล ผานกรมสงเสริมอุตสาหกรรม 
กระทรวงอุตสาหกรรม ภายใต        “โครงการเสริมสรางผูประกอบการใหม” ในการใหผูประกอบการ
ไดรับความรู แนวทางการปฏิบัติในการดําเนินธุรกิจอยางถูกตอง    เพื่อใหเกิดประโยชนเต็มที่ในเรื่องของ
การอบรมที่ผูประกอบการจะตองเขาใจถึงศักยภาพของตนเอง  สามารถพัฒนาความคิดทางดานการตลาด 
การผลิต การจัดการ หรือแมแตการเงินใหมีระบบจากที่เปนอยูมากขึ้น  ประกอบกับหนาที่ความ
รับผิดชอบของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ที่เปนสถาบันแหงองคความรู ใหบริการแกสังคมในการมี
สวนรวมของการแกปญหา จึงมีความตองการที่จะเห็นประเทศมีเศรษฐกิจที่ดี โดยเฉพาะสามารถชวย
ประเทศในการมีสวนรวมพัฒนาสวนภูมิภาคได จึงขอเสนอโครงการเสริมสรางผูประกอบการใหม ป 



 

                                       ฝายบริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร                           4        

2549 เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลตอกรมสงเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรมในการสานตอ
ความสําเร็จของประเทศ 

 
2.  วัตถุประสงคของโครงการ 

2.1 เพื่อสนับสนุนบัณฑิตจบใหม ผูวางงาน ผูถูกออกจากงาน และพนักงานลูกจางที่มีพื้นฐาน
การศึกษาดี และมีศักยภาพ ใหมีโอกาสประกอบอาชีพดวยตนเองดวยการเปนผูประกอบการ 

2.2 เพื่อผลักดันใหเกิดวิสาหกิจใหมๆ เปนแหลงจางงาน 
2.3 เพื่อเพิ่มความเขมแข็งแกวิสาหกิจขนาดเล็กในชวงกอตั้งกิจการ (2 ปแรก) ใหสามารถอยูรอด 

และรักษาสถานภาพการจางงาน 
2.4 เพื่อเตรียมความพรอมใหแก “ทายาทธุรกิจ” ในการสืบทอดกิจการ ใหสามารถรักษาสถานภาพ

การจางงานและโอกาสขยายธุรกิจตอไปในอนาคต 
 
3.  กลุมเปาหมายโครงการฯ 

3.1 ผูวางงาน   เปนผูที่ยังไมมีงานทํา หรือ จบการศึกษาเกิน 1 ป แลวยังหางานทําไมได 
3.2 ผูที่เพิ่งจบการศึกษา  เปนผูที่จบการศึกษาสายอาชีพ ระดับ ปวช. ขึ้นไป หรือบัณฑิตจบใหมโดย

จบการศึกษามาแลวไมเกิน 1 ป และยังหางานทําไมได 
3.3 ทายาทธุรกิจ   อาจเปนลูกหลาน หรือ คูสมรส ที่กําลังเตรียมตัวเขารับชวงถายโอนกิจการของ

ครอบครัว หรือไดเขารวมบริหารกิจการของครอบครัว 
3.4 ผูประกอบอาชีพอยูแลว เชน ขาราชการ พนักงานรัฐวิสากิจ พนักงานของบริษัท หรือผูที่มี

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเฉพาะดาน เชน แพทย ทนายความ ผูตรวจสอบบัญชี เปนตน หรือ 
ผูประกอบอาชีพอิสระอ่ืนๆ ที่ยังไมไดจดทะเบียนพาณิชย 

3.5 ผูประกอบการใหม  เปนผูที่เร่ิมประกอบการธุรกิจไมเกิน 2 ป หรือผูที่เปนเจาของกิจการโดย
กิจการที่ดําเนินการอยูยังไมไดจดทะเบียนพาณิชย หรือจดทะเบียนใดๆ กับรัฐ 

 
4.  ขอบเขตและวิธีการดําเนินงาน 
 เพื่อใหการสรางผูประกอบการใหม  บรรลุตามวัตถุประสงค  คณะวิศวกรรมศาสตรจะ
ดําเนินงานโดยมีขอบเขตและวิธีการดําเนนิงาน  ดังนี ้

4.1 คัดเลือกกลุมเปาหมายที่จะเขารวมโครงการ ฯ ไดแก   ผูประกอบอาชีพอิสระ    ผูถูกเลิกจาง    
ผูวางงาน    ผูที่อยูในระหวางเริ่มจัดตั้งธุรกจิระยะเวลาไมเกิน 2 ป    ผูรับชวงธุรกิจ (ทายาทธุรกิจ)  โดยทุก
กลุมเปาหมายตองมีพื้นฐานความรูไมต่ํากวาประกาศวิชาชีพ (ปวช.)  
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4.2 ดําเนินการฝกอบรม บมเพาะและใหคําปรกึษาแนะนํา จัดกิจกรรมเสรมิความรู  ทกัษะ  ศึกษาดู
งาน  และติดตามใหความชวยเหลือตอเนื่องในชวงการกอรูปธุรกิจแกกลุมเปาหมายทีร่ะบุในขอ 3  เพื่อให
มีความสามารถ  มีศักยภาพในการเปนผูประกอบการธุรกจิ  โดยมีกจิกรรมที่ตองดําเนนิการ  คือ 

4.2.1 จัดทํา  พัฒนา  หรือปรับปรุง  หลักสตูรฝกอบรมตามที่กรมสงเสริมอตุสาหกรรมได
กําหนดกรอบไว  โดยใหมีรายละเอียดของหัวขอวิชา  ระยะเวลา  วิทยากร  เปนไปตามหลักสูตร  
“เสริมสรางผูประกอบการใหม”  ของกรมสงเสริมอุตสาหกรรม  โดยรายละเอียดหลักสูตร  วิธีการอบรม  
บมเพาะและใหคําปรึกษาแนะนํา   ตลอดจนการศกึษาดูงาน  (ผูประกอบการ  กิจการตัวอยาง)  การให
โอกาสทางการตลาดจากพี่เล้ียง  ฯลฯ  แสดงในตารางที่ 1   สวนวิทยากร  ที่ปรึกษา และผูเชี่ยวชาญ  แสดง
ในตารางที่ 2  โดยในสวนของเนื้อหาจะมีการปรับใหเหมาะสมกับสถานการณทางเศรษฐกิจ และสังคม  
ทั้งในประเทศและในตลาดโลก 
 
ตารางที่ 1 : รายละเอียดหลักสูตร  วิธีการอบรม  บมเพาะและใหคําปรึกษาแนะนํา   การศึกษาดูงาน 
 

Module หัวขอ เนื้อหา/วิธีการดําเนินการอบรม ระยะเวลา 
(ชั่วโมง) รอยละ 

1 นโยบายและมาตรการ
สงเสริม SMEs 
 

บรรยายเรื่องบทบาทของกรมสงเสริมอุตสาหกรรมตอ
การพัฒนา SMEs   การประเมินโอกาสทางธุรกิจ    
การบริการของภาครัฐและเอกชนเพื่อผูประกอบการ    
ระบบภาษีอากรและกฎหมายที่เกี่ยวของ 

13 5.42 

2 การเตรียมความพรอม
สําหรับการเปน
ผูประกอบการใหมและ
การ วิเคราะหโอกาส
การลงทุนทางธุรกิจ 

กิจกรรมกาวเขาสูการเปนผูประกอบการใหม   
บรรยายเรื่องการพิจารณาโอกาสทางธุรกิจ   การจัดทํา
แผนธุรกิจ 

23 9.58 

3 
 
 

กลยุทธทางการตลาด บรรยายเรื่องการวิจัยตลาด   การวางแผนการตลาด   
กลยุทธการตลาดสําหรับธุรกิจใหม    การพยากรณ
ความตองการทางการตลาด    เทคนิคการขาย   E-
commerceเพื่อ SMEs   การใหคําแนะนําและนําเสนอ
แผน Business Idea   สรุปแผนการตลาด 

30 12.50 

4 การบริหารจัดการธุรกิจ 
(การผลิต/บริการ) 

บรรยายเรื่องกลยุทธที่ต้ัง   การบริหารวัตถุดิบ การ
วางแผนการผลิต   การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต   
การสรางมูลคาเพิ่ม   การคาดคะเนการลงทุน   สรุป
แผนการผลิต/บริการ 

18 7.50 
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ตารางที่ 1 : รายละเอียดหลักสูตร  วิธีการอบรม  บมเพาะและใหคําปรึกษาแนะนํา   การศึกษาดูงาน (ตอ) 
 

Module หัวขอ เนื้อหา/วิธีการดําเนินการอบรม ระยะเวลา 
(ชั่วโมง) รอยละ 

5 การบริหารองคกร และ
บุคลากร 

บรรยายเรื่องการบริหารองคกรและทรัพยากร
มนุษย   จริยธรรมในการประกอบธุรกิจ   การ
เลือกหุนสวนและผูรวมงาน   ระบบการจัดซื้อ  
ระบบการจัดจําหนาย   ระบบสินคาคงคลัง 

12 5.00 

6 การบริหารทางการเงิน/
บัญชี 

บรรยายเรื่องการดําเนินการทางการเงิน   
ระบบบัญชีผูประกอบการ   ระบบบัญชีตนทุน
และบัญชีเพื่อการตัดสินใจ   การวิเคราะหทาง
การเงิน   การวิเคราะหความเปนไปไดของ
โครงการ   สรุปแผนการเงิน 

24 10.00 

7 
 

การจัดทําแผนธุรกิจ
และการเสนอแผน
ธุรกิจรายบุคคล 

บรรยายและใหคําแนะนําเรื่องการจัดทําแผน
ธุรกิจ   การใหคําปรึกษาแนะนําปรับปรุงดาน
แผนธุรกิจ   การนําเสนอแผนธุรกิจ  

18 7.50 

รวม Module 1-7 (ชั่วโมง)  138 57.50 
8 
 

การให คําปรึกษา
แนะนําเพื่อสงเสริมให
เกิดการจัดตั้งธุรกิจ 

เขาเยี่ยมผูประกอบการเพื่อใหคําปรึกษา
แนะนํา ณ สถานประกอบการ และการติดตาม
ผลการดําเนินธุรกิจ มีการใหบริการให
คําปรึกษาทั้งภายในศูนยบมเพาะธุรกิจ และ  
ณ สถานประกอบการ การจัดประชุมกลุมยอย
เพื่อเพิ่มเสริมความรูเฉพาะทางที่จําเปนใหกับ
ผูประกอบการ การเยี่ยมชมกิจการที่สอดคลอง
กับสถานประกอบการของผูเขาอบรม 

ไมตํ่ากวา 
90 

(รายละ
ประมาณ  

3-5 ช่ัวโมง) 

37.50 

9 ศึกษาดูงาน/การให
โอกาสทางการตลาด
จากพี่เลี้ยง 

ศึกษาดูงานสถานประกอบการที่มีศักยภาพ
เหมาะแกการนํามาเปนแบบอยางใหแก
ผูประกอบการที่กําลังเริ่มธุรกิจใหม 

ไมนอยกวา 
12 

5.00 

     
 รวม Module 1-9 (ชั่วโมง)  240 100.00 

**หมายเหตุ**  วิธีการฝกอบรมประกอบดวยการบรรยาย, การทํากิจกรรมกลุม, การฝกปฏิบัติจัดทําแผน และการ
นําเสนอแผนธุรกิจ  พรอมทั้งกิจกรรมการเยี่ยมชมสถานประกอบการตัวอยาง 

Core course ไดแก Module 1-7 
Consultation period ไดแก Module 8-9 
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ตารางที่ 2 : รายละเอียดของวิทยากร  ที่ปรึกษาและผูเชี่ยวชาญ 
 

รายชื่อ การศึกษา ประสบการณ 
1. รศ.ดร.สุธัญญา ทองรักษ - Ph.D.  สาขาเศรษฐศาสตรเกษตร,  The   

  University of Missouri-Columbia, USA 
- การจัดการทรัพยากรมหาบัณฑิต  สาขาการ 
  จัดการทรัพยากร, The University of   
 Queensland, Australia 
- วิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาเกษตรศาสตร   
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

- รองศาสตราจารยประจําภาควิชาเศรษฐศาสตร 
  เกษตรและทรัพยากร  คณะทรัพยากรธรรมชาติ 
- ที่ปรึกษาโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการ 
  ประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมขนาดกลางและ     
  ขนาดยอม (โครงการ 13 ระยะที่ 2) 
- ที่ปรึกษากรมปาไม 
- ที่ปรึกษาโครงการฯ ของสํานักงานจัดระบบการ 
  จราจรและขนสงทางบก 
- ที่ปรึกษาโครงการฯ ของการทางพิเศษแหง 
  ประเทศไทย 
- ที่ปรึกษาโครงการชุบชีวิตธุรกิจไทย  

2. รศ.ดร.สัณหชัย  กลิ่นพิกุล - Ph.D  สาขาวิชา Industrial Engineering  
  and Management  จาก  Asian Institute  
  of Technology 
-  M.E. สาขาวิชา  Industrial Engineering  
   and Management  จาก  Asian Institute of      
   Technology 
-  วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
    จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

- อาจารยประจําภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  
   คณะวิศวกรรมศาสตร 
-  ที่ปรึกษาพิเศษ บริษัท หองเย็นโชติวัฒน  
  (หาดใหญ) จํากัด 
-  คณะทํางานโครงการชุบชีวิตธุรกิจไทย 
-  หัวหนาโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพโรง 
   กลั่นน้ํามันปาลมบริสุทธิ ์

3. ผศ.ยอดดวง  พันธนรา -  วศ.ม. สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  
   จาก U.S.A. 
-  วศ.บ.  สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

-  กรรมการผูจัดการ บริษัท วิชชุสิน 
   มารเก็ตติ้ง จํากัด 
-  กรรมการผูจัดการ บริษัท วิชชุสิน 
   โอ เอ เน็ทเวิรค จํากัด 

4.  ผศ.คํารณ  พิทักษ -  วศ.ม. สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  
    จาก จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
-  วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
   จาก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  

-  อาจารยประจําภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ    
    คณะวิศวกรรมศาสตร 
-   ผูจัดการหนวยรวมดําเนินการสาขา 
    คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลา 
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ตารางที่ 2 : รายละเอียดของวิทยากร  ที่ปรึกษาและผูเชี่ยวชาญ (ตอ) 
 

รายชื่อ การศึกษา ประสบการณ 
4.  ผศ.คํารณ  พิทักษ (ตอ)  

 
 

    นครินทร  โครงการชุบชีวิตธุรกิจไทย 
-   ที่ปรึกษาโครงการเรงรัดปรับปรุง
ประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจของสหกรณ
กองทุน สวนยาง 

-   ผูจัดการโครงการเสริมสรางผูประกอบการ
ใหม 

-  ที่ปรึกษาบริษัทตางๆ 
5. ผศ.บุญเรือง มานะสุรการ -  ปริญญาโทสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ      

    จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
-  ปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ   
   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
 

-    ที่ปรึกษา  บริษัท ไฮแครอินเตอรเนชั่นแนล     
     จํากัด   
-    หัวหนาทีมที่ปรึกษา โครงการปรับปรุงประ 
     สิทธิภาพการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม  
     ขนาดกลางและขนาดยอม (โครงการ 13) 

6. ผศ.สมชาย  ชูโฉม -  M.E.  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  
   จาก  Unniversity of Auckland 
-  วศ.บ.  สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
 
 
 

-    อาจารยประจําภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  
      คณะวิศวกรรมศาสตร 
-     ผูจัดการสาขาวิศวกรรมการผลิต 
-    ที่ปรึกษาโครงการปรับปรุงประสิทธิ ภาพการ 
      ประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมขนาดกลางและ 
      ขนาดยอม (โครงการ 13 ระยะ 2) 
-    ที่ปรึกษาสหกรณสวนยาง 

7.  ผศ. เสาวณี  จุลิรัชนีกร -    พศ.ม. (การตลาด) 
      จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
-    บธ.บ. (บัญชี) 
     มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

-     ผูชวยศาสตร ระดับ 8 ภาควิชาบริหารธุรกิจ   
      สาขาการตลาด  คณะวิทยาการจัดการ  
      มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
-     อดีตเจาหนาที่วิเคราะหตนทุน กรมการคา 

ภายใน กระทรวงพาณิชย 
 8.  ผศ.พรรษมน บุษบงษ  -   บัญชีมหาบัณฑิต   สาขาการบัญชีทั่วไป 

    จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
-   บริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาการบัญชี 
     มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

-    อาจารยประจําภาควิชาบริหารธุรกิจ 
      หัวหนาสาขาการบัญชี   คณะวิทยาการจัดการ 
-    ผูอํานวยการโครงการมินิเอ็มบีเอรุนที่ 8 มอ. 
-    ผูอํานวยการโครงการอบรมผูทําบัญชีตาม 
-    พรบ.การบัญชี พ.ศ.2543    

 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
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ตารางที่ 2 : รายละเอียดของวิทยากร  ที่ปรึกษาและผูเชี่ยวชาญ (ตอ) 
 

รายชื่อ การศึกษา ประสบการณ 
9.  ดร.กลางเดือน  โพชนา  
 

-   Ph.D   สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (สาขาสิ่ง   
     แวดลอม)  จาก  The University of  
    Queensland, Australia 
-   วศ.ม.สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
     จาก จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
-   วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
     จาก  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

-   วิศวกรโรงงาน บริษัท อพอลโล  อิเลคโทร 
นิคส  จํากัด 

-   เจาหนาที่วิเคราะหระบบ บริษัท  เจริญโภค
ภัณฑ จํากัด 

-   อาจารยประจําภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  
    คณะวิศวกรรมศาสตร  
-   รองผูจัดการหนวยรวมดําเนินการสาขาคณะ 
    วิศวกรรมศาสตร  มหาวิทยาลัยสงขลา  
    นครินทร โครงการชุบชีวิตธุรกิจไทย 

10.  ผศ.จิราวรรณ สําอางศรี -    วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
      สาขาคอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตร    
      มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
-    วิทยาศาสตรบัณฑิต 
      สาขาคณิตศาสตร คณะวิทยาศาสตร         
      มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

-   อาจารยประจําภาควิชาบริหารธุรกิจ 
    คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลา  
    นครินทร 
-   วิทยากร โครงการอบรมผูประกอบธุรกิจ 
    ขนาดกลางและขนาดยอม คณะวิทยาการ 
    จัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

11. นายชัยวุฒิ บุญวิวัฒนาการ -    นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัย   
  รามคําแหง รุนที่ 2 

-   อาจารยบรรยายพิเศษคณะวิทยาการจัดการ  
    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร, สถาบันราช   
    ภัฎสงขลา, สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลและ 
    วิทยาลัยบรมราชชนนีตรัง 
-   กรรมการบริหารชมรมสถาบันการเงิน 
-   อดีตผูจัดการธนาคารไทนทนุจํากัด  
    หาดใหญ 
-   อดีตผูอํานวยการฝายอํานวยการหลักทรัพย
ภูมิภาคและผูจัดการอาวุโส สํานักงานบริหาร
ดานหลักทรัพยหาดใหญ บจม.เงินทุน
หลักทรัพยรวมเสริมกิจ 

12. นายโสภณ จะยะสกูล -    ปริญญาโท MBA มอ.หาดใหญ 
-    ปริญญาตรี สาขาการจัดการ  
      มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช 

-    พนักงาน บมจ.ปูนซิเมนตไทย  
-    พนักงานธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารมหา  

  นคร 
-    ผูจัดการธนาคารกรุงไทย 
-    ประธานชมรมสถาบันการเงินหาดใหญ 
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ตารางที่ 2 : รายละเอียดของวิทยากร  ที่ปรึกษาและผูเชี่ยวชาญ (ตอ) 
 

รายชื่อ การศึกษา ประสบการณ 
13. นายสุชาติ ฉันสําราญ -    บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย      สาขาบริหารธุรกิจ 
-    บริหารธุรกิจบัณฑิต จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย สาขาพาณิชยนาวี 

-     ผูประสานงานสงออก บจก.สยามไฟ 
      เบอรกลาส 
-     ผูแทนการตลาด บจก.บางจากปโตเลียม 
     (มหาชน) 
-    ผูจัดการโครงการหลักสูตรการจัดการ 
      มหาบัณฑิต สํานักวิชาวิทยาการจัดการ 
     ม.วลัยลักษณ 
-    อาจารยประจําสาขาวิชาบริหารธุรกิจ            
     ม.วลัยลักษณ        

14. นายศิวฤทธิ์  พงศกรรัง
ศิลป  

-     บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ม.แมโจ 
-     การตลาด(เกียรตินิยมอันดับ 2) ม.แมโจ 
-     บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ม.แมโจ 
-     การตลาด(เกียรตินิยมอันดับ 2) ม.แมโจ 

-    ที่ปรึกษาและคณะทํางานโครงการเรียนรู 
รวมกัน สรางสรรคชุมชนดานธุรกิจชุมชน  
ม.วลัยลักษณ 

-    เว็บมาสเตอร สํานักงานวิชาการจัดการ        
     ม.วลัยลักษณ  

15. นางศิราณี เชิญถนอมวงศ -    ปริญญาโท สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร 
     ศาสตร 

-   ธนาคารออมสิน 

*หมายเหตุ : วิทยากรดังกลาวสามารถปรับเปลี่ยนหรือเพิ่มเติมตามความจําเปนและความเหมาะสมของหลักสูตร 
 

4.2.2 จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ หรือวิธีการอื่นๆ เพื่อใหการสงขาวสารขอมูลครอบคลุม
ทั่วถึงกลุมเปาหมาย  ใหไดกลุมเปาหมายเขามารับการคัดสรรตามจํานวนที่เหมาะสม  โดยการ
ประชาสัมพันธจะแบงเปน 2 ชวง ไดแก 

ชวงที่ 1 กอนการอบรม เพื่อประชาสัมพันธเชิญชวนเขารวมโครงการ โดยผานสื่อ
ตางๆ เชน หนงัสือพิมพทองถ่ิน   ส่ิงพิมพ   สถานีวิทยุกระจายเสียง    
โทรทัศน   Internet   และ หนวยงานราชการทองถ่ิน เชน อบต. ฯลฯ   ซ่ึงมี
รายละเอียดหนวยงานและสถานที่ประชาสัมพนธดังเอกสารแนบ 

ชวงที่ 2 ระหวางหรือภายหลังการอบรม เพื่อการประชาสัมพันธผลสําเร็จของผูผาน
การอบรม โดยผานสื่อตางๆ หรือการออกบูธ จัดแสดงนทิรรศการ ผลงาน 
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4.2.3 กําหนดหลักเกณฑ   วิธีการคัดเลือกกลุมเปาหมายเพื่อเขารับการทั้งในสวนของขอเขียน
และ/หรือ การสัมภาษณ หรือวิธีการอื่นๆ เพื่อใหไดกลุมเปาหมายตามขอ 3.1-3.4  ไมนอยกวารอยละ 60  
ยกเวนกรณีธุรกิจสงออก   ธุรกิจแฟรนไชสซอร   และธุรกิจเฉพาะดานบางสาขา  ใหขึ้นอยูกับดลุยพินิจ
ของคณะกรรมการจัดจางของกรมสงเสริมอุตสาหกรรม  ทั้งนี้วิธีการคัดเลือกอาจประกอบดวยการสอบ
ขอเขียนโดยใชแบบประเมนิโครงการเสริมสรางผูประกอบการใหม แบบประเมินความเปนไปไดในการ
เปนเจาของธุรกิจ และการสอบสัมภาษณ  เพื่อใหไดผลสัมฤทธิ์ตามตัวช้ีวัด 

4.2.4 บันทึกฐานขอมูลผูเขารวมโครงการฯ ทั้งผูที่สมัครและผูที่ผานการคัดเลือก โดยบนัทึก
ขอมูลทั้งหมดผานระบบฐานขอมูลของโครงการฯ ทาง Web Site หลังจากผูสมัครผานการคัดเลือกแลว
ภายในระยะเวลาไมเกิน 2 สัปดาห  โดยขอมูลที่บันทึกจะตองถูกตองตรงตามแบบฟอรมใบสมัครของ
ผูสมัครเขารวมโครงการฯ และจัดทําฐานขอมูลในโปรแกรม Excel เพิ่มเติมโดยมีรายละเอียดผูทีผ่านการ
คัดเลือกและไมผานการคัดเลือกตามแบบฟอรมในภาคผนวก  ทั้งนี้คณะวิศวกรรมศาสตร จะสงมอบ 

• แผนดิสกเก็ตฐานขอมูลในโปรแกรม Excel จํานวน 2 ชุด  
• ใบสมัครของผูเขารวมโครงการฯ ทั้งหมด  คณะวิศวกรรมศาสตรจะรวบรวมไวที่

หนวยงานเปนระยะเวลา 2 ป เพื่อรอการตรวจสอบ 
4.2.5 จัดทํารายงานผลการดําเนินงานฝกอบรม  เอกสารที่ใชประกอบการฝกอบรมตลอด

หลักสูตร   การติดตามประเมินผล   การใหคําปรึกษาแนะนํา  และแจงใหกรมสงเสริมอุตสาหกรรมทราบ
เปนระยะๆ  ตามงวดงานในสัญญาจัดจางตลอดระยะเวลาโครงการฯ (ตามแบบฟอรม NEC)  โดยคณะ
วิศวกรรมศาสตร จะจัดทํารายงานสงกรมสงเสริมอุตสาหกรรมจํานวนอยางนอย 5 ฉบับ ในการสงงาน
ตามงวดงานทีก่ําหนดในสัญญาจัดจางแตละงวด 

4.2.6 รวบรวมแผนธรุกิจรายบุคคลของผูผานการอบรมทั้งหมด เพื่อนําสงกรมสงเสริม
อุตสาหกรรม  ภายหลังการปรับปรุงแกไขในขั้นตอนสดุทายเรียบรอยแลว  โดยนําสงตนฉบับจํานวน  
1 ชุด และบันทึกขอมูลแผนธุรกิจลงในแผนซีดี จํานวน 2 ชุด 

4.2.7 สรุปรายงานผลภาพรวมของการดําเนินงาน  เชน  ฝกอบรม บมเพาะและใหคําปรกึษา
แนะนํา   การจัดตั้งธุรกิจ   การลงทุน   ปญหา    อุปสรรค   ที่เกิดขึ้นกับผูผานการฝกอบรมทุกคนอีกครั้ง  
หลังสิ้นสุดการฝกอบรม 6 เดือน  โดยรายงานความกาวหนาเปนระยะๆ ตามความเหมาะสม   สําหรับ 
ผูผานการอบรมที่ไมสามารถติดตอ  หรือ  ติดตามความกาวหนาไดในรายงานฉบับนี้จะชีแ้จงเหตุผล  
ความจําเปน  และจัดสงรายงานจํานวนอยางนอย 5 ฉบับ  ใหกับกรมสงเสริมอุตสาหกรรมตามระยะเวลา
ที่กําหนดไว หรือ ตามที่กรมสงเสริมอุตสาหกรรมจะแจงใหทราบ 

หมายเหตุ :  
1) รายงานตามขอ (4.2.7) จะใชประกอบการเบิกจายเงินประกันผลงาน  รอยละ 5  ที่กรม

สงเสริมอุตสาหกรรมไดหักไวตามสัญญาจัดจาง 
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2) แบบฟอรม NEC จะปรากฏอยูในคูมือการดําเนินงานของโครงการ “เสริมสราง
ผูประกอบการใหม” 
 
5.  ผลงานที่ตองการ 

5.1 กลุมเปาหมายของโครงการในขอ 3 เขารับการอบรมรุนละประมาณ 35  คน และมีสัดสวนของ
กลุมที่ 3.1- 3.4 เทากับรอยละ 60 และกลุมเปาหมายในขอ 3.5 เทากับรอยละ 40 ยกเวนกรณี
ธุรกิจสงออก และธุรกิจแฟรนไชสเซอร และธุรกิจเฉพาะดานบางสาขา ใหขึ้นอยูกับดุลยพินิจ
ของคณะกรรมการจัดจางของกรมสงเสริมอุตสาหกรรม 

5.2 กอใหเกิดการจัดตั้งกิจการ ไมนอยกวารอยละ 15 ของผูเขารับการฝกอบรม โดยมีเงินลงทุน
เฉลี่ยกิจการละประมาณ 5 แสนบาท ถึง 1 ลานบาท 

5.3 กอใหเกิดการการจางงาน เฉลี่ยกิจการละ 3 คน 
5.4 ความพึงพอใจของผูเขารับการอบรมโดยรวม ไมนอยกวารอยละ 85 
5.5 ผูเขารับการอบรมสามารถจัดทําแผนธุรกิจ (Business Plan) ที่มีขอมูลและศักยภาพในการลงทุน 

ทั้งนี้แผนธุรกิจตองผานการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณาแผนธุรกิจ ซ่ึงประกอบดวย 
วิทยากร ผูแทนจากสถาบันการเงิน และ/หรือ ผูแทนจากรมสงเสริมอุตสาหกรรม 

5.6 ติดตามการดําเนินธุรกิจของผูจัดตั้งธุรกิจใหม/ผูขยายธุรกิจ (สืบทอดหรือตอยอด) โดยระบุ
รายละเอียดการจัดตั้งธุรกิจ เชน จํานวนเงินลงทุน และภาพถายตางๆ ที่เกี่ยวของ สถานที่
ประกอบการ เปนตน และรายงานผลใหกรมสงเสริมอุตสาหกรรมทราบเปนระยะ ๆ และสรุป
รายงานครั้งสุดทายสงกรมสงเสริมอุตสาหกรรม ภายหลังสิ้นสุดการอบรม หรือ ส้ินสุด
โครงการแลวเปนระยะเวลา 6 เดอืน 

 
6.  จํานวนผูเขารวมโครงการ 
 คณะวิศวกรรมศาสตร  ดําเนินการอบรมในจังหวัดตรัง จํานวน 1 รุน  ซ่ึงสามารถรับผูเขาอบรม
ไดทั้งหมดไมต่ํากวา 35 คนตอรุน   
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7.  รายละเอียดของโครงการ 
      7.1 ระยะเวลาและแผนการดําเนินงาน 
 

เดือน กิจกรรม ผูรับผิดชอบ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  2549 

1. กิจกรรมการอบรม              
1.1  วิเคราะหขอมูลและจัดเตรียม
หลักสูตร  พรอมกําหนดวิทยากร 

หนวยรวมฯ             

1.2  ประชาสัมพันธและรับสมัครผู
เขารับการอบรม 

หนวยรวมฯ             

1.3  การฝกอบรม *1 วิทยากร             
1.4  ศึกษาดูงาน หนวยรวมฯ             
2. กิจกรรมการใหคําปรึกษาแนะนํา              
2.1  การเยี่ยม/ใหคําแนะนํา ณ 
สถานประกอบการ 

ที่ปรึกษา             

2.2 การประชุมกลุมยอยติดตาม
ความกาวหนาในการลงทุน 

ที่ปรึกษา 
 

            

3. การประเมินผลเบื้องตนและ
จัดทํารายงาน *2 

หนวยรวมฯ             

4. ประเมินผลเปาหมาย หนวยรวมฯ             
หมายเหตุ  

*1.  กิจกรรมยอยของการฝกอบรมแตละครั้งประกอบดวยกิจกรรมการเขาสูโครงการการดําเนิน
กิจกรรมการอบรมการจัดทําแผนธุรกิจ   การประเมินผล 

*2.    ติดตามผล  สรุปผล  จัดทํารายงาน   และรายงานผลใหกรมสงเสริมอุตสาหกรรมทราบหลัง
ส้ินสุดโครง การแลว 6 เดือน 

 
       7.2  แนวทางการจัดเก็บคามัดจําจากผูเขารับการอบรม 

เนื่องจากโครงการดังกลาวรัฐบาลมีนโยบายไมจัดเก็บคาลงทะเบียนจากผูเขารับการอบรม
เพื่อสรางโอกาสใหแกผูมีการศึกษาและประสบการณ ในการจัดตั้งธุรกิจอุตสาหกรรมของตนเองดังนั้น
คณะวิศวกรรมศาสตร จึงขอเก็บคามัดจําจากผูรับการอบรม  จํานวน  1,000  บาท / คน สําหรับผูเขารับ
การอบรม โดยจะคืนใหกับผูเขารับการอบรมจํานวน    800  บาท สําหรับผูเขาอบรมที่มีเวลาเขาอบรมไม
นอยกวา  80 %  ภายใน  1  สัปดาหหลังการอบรมสิ้นสุด โดยคาใชจายสวนที่เหลือ ทางคณะ
วิศวกรรมศาสตร ขอสงวนสิทธิ์เปนคาใชจายในการจัดทําทําเนียบรุนใหกับผูประกอบการทุกคน  
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       7.3  รายละเอียดเงื่อนไขและระยะเวลาในการเบิกคาจาง    
 
งวดที่ รายการ กําหนดการ 

เบิกจาย 
งานสําคัญที่จะสงมอบ จํานวน

เงิน 
1 20 %  เมื่อสงรายงาน

ความกาวหนาของการดําเนินการ 
เดือนที่ 4 
(เม.ย 49) 

- แผนผังโครงสรางบริหารงาน   ประวัติวิทยากร
และที่ปรึกษา (F15) 

- แผน/ผลการดําเนินงานเสริมสราง 
ผูประกอบการใหม (ภาพรวมของหนวยรวมฯ)  
(F05)   แผนการฝกอบรม 
บมเพาะ (แตละรุน) (F07)  และแผน/ผลการใช
จายงบประมาณ (ภาพรวมของ 
หนวย รวมฯ) (F06) 

- แผนประชาสัมพันธ   วิธีการรับสมัคร
หลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกผูเขารวม 

- ขอมูลรายละเอียดของผูสมัครตามใบสมัคร 
(F01) บันทึกลงระบบฐานขอมูล 

- รายงานสรุปผลการคัดเลือกผูเขารวมโครงการ 
(ภาพรวมของหนวยรวมฯ) (F09) 

 

200,000 

2 30 % เมื่อสงรายงานสรุป
ความกาวหนาของการอบรม 

เดือนที่ 6 
(มิ.ย. 49) 

- เอกสารประกอบการฝกอบรม   รางแบบ
ประเมินผลการเรียนรู   ประเมินผลความพึง
พอใจ 

- รายงานสรุปผลความกาวหนาในการฝกอบรม
บมเพาะ (แตละรุน) (F10)   

 

300,000 

3 30 %  เมื่อสงรายงานสรุปผลการ
นําเสนอแผนธุรกิจ 

เดือนที่ 8 
(ส.ค. 49) 

- เอกสารประกอบการฝกอบรม   แบบประเมินผล
การเรียนรู   ประเมินผลความพึงพอใจ 

- รายงานสรุปผลการฝกอบรมบมเพาะ (แตละรุน) 
(F10)    รายงานสรุปความพึงพอใจของผูเข
าอบรม (แตละรุน และรวมรุน) (F11)   ลง
ฐานขอมูล 

- สรุปผลการนําเสนอแผนธุรกิจ  พรอมสรุป
ประเมินแผนธุรกิจจากสถาบันการเงิน 

- สรุปโครงการธุรกิจ 
- แผนธุรกิจรายบุคคล 
 

300,000 
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งวดที่ รายการ กําหนดการ 
เบิกจาย 

งานสําคัญที่จะสงมอบ จํานวน
เงิน 

4 20 % เมื่อสงรายงานการ
ประเมินผลโครงการตาม
เปาหมาย 

เดือนที่ 9 
(ก.ย.) 

- รายงานสรุปผลการปรึกษาแนะนํา (แตละรุน) 
(F12) 

- รายงานสรุปความพึงพอใจของผูรับบริการ (แต
ละรุน และรวมรุน) (F13) 

- รายงานสรุปผลสัมฤทธิ์ของ 
ผูประกอบการใหม ตามตัวช้ีวัดของโครงการ 
(ภาพรวมของหนวยรวมฯ) (F14) 

- ร า ย ง านส รุ ป ก า รป ร ะ เ มิ น ผ ล โ ค ร ง ก า ร
เปรียบเทียบผลการดําเนินงานกับเปาหมาย/
ตัวช้ีวัด 

200,000 

 รวม 1,000,000 
 
หมายเหตุ :  

 การเบิกคาจางแตละงวด จะตองมีเนื้องานครอบคลุมตามชวงเวลาดําเนินการ 
 ศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11 กรมสงเสริมอุตสาหกรรม จะหักเงินประกันผลงานรอยละ 5 ไว จาก

จํานวนเงินคาจางที่เบิกจายในแตละงวดและจะคืนเมื่อสงรายงานสรุปผลสัมฤทธิ์ของผูประกอบการใหม ตามตัวช้ีวัดของ
โครงการ (ภาพรวมของหนวยรวมฯ) (F14) หลังสิ้นสุดโครงการไปแลว 6 เดือน 

 รหัสและชื่อแบบฟอรมอางอิงจาก http://www.smethai.net/nec 
 

7.4  ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
7.4.1   เปนผูที่มีศักยภาพในการทําธุรกิจ มีชองทางในการลงทุนหรือประกอบอาชีพอิสระ 
7.4.2    สถานประกอบการรายใหมมีความเขมแข็งในการดําเนินธุรกิจ  และสามารถรักษา

สถานะภาพการจางงานไวได 
7.4.3    ผูประกอบการรายใหมมีแผนธุรกิจโครงการลงทุน หรือสามารถหาผูรวมลงทุน  แหลง

ทุนหรือแหลงเงินได 
7.4.4    ผูประกอบการมีความเขาใจและมีศักยภาพเพิ่มขึ้นในการประกอบธุรกิจทั้งทางดาน

การตลาด   การผลิต    การจัดการองคกร    การเงิน   และสามารถมียอดขายที่เพิ่มขึ้น
หรือขยายกิจการของตนเองได 

7.4.5   มีระบบเครือขายของผูประกอบการ 
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8.  งบประมาณ 
 

รายการ รายละเอียด ประมาณการ 

1. วิเคราะหขอมูลเพื่อจัดทําโครงการ 
/ จัดทําและพัฒนาหลักสูตร 

ประชุมวิทยากรเพื่อจัดทําและพัฒนาหลักสูตร 6,500 

2. การประชาสัมพันธ / แผนพับ /  
สื่อสิ่งพิมพ/สถานีวิทยุ 

ประชาสัมพันธโดยใชแผนปาย แผนพับ สื่อวิทยุ และสิ่งพิมพ
ทองถิ่น 

21,200 

3. กิจกรรมคัดเลือกและพิธีเปด – ปด
โครงการ / จัดทําขอเสนอ และ
ประชุมความกาวหนาของโครงการ 

รับสมัคร คัดเลือกใบสมัคร สอบสัมภาษณ การจัดทําและเสนอ
ขอเสนอโครงการ ประชุมความกาวหนาโครงการ 

18,000 

4. กิจกรรมกาวเขาสูโครงการ 
ปฐมนิเทศและแนะนําโครงการ 

ปฐมนิเทศ แนะนําโครงการ 14,500 

4.1) คาตอบแทนวิทยากร   - คาตอบแทนวิทยากรในการอบรมจํานวน 138 ชม.ๆ ละ 1,200 
บาท 
- คาตอบแทนผูชวยวิทยากรในการทํากิจกรรมกลุม จํานวน 60 
ชม.ๆ ละ  600 บาท 
- คาตอบแทนวิทยากรในการประเมินแผนธุรกิจพรอมการให
คําปรึกษาแนะนําของผูเขาอบรม จํานวน 18 ชม. (จํานวนวิทยากร 
6 คน) ชม.ๆ ละ 1,200  บาท 

331,200 

4.2) คาตอบแทนที่ปรึกษาแนะนํา  - คาตอบแทนการใหคําปรึกษาในคลินิกศูนยบมเพาะ และ คา
ตรวจ 
เยี่ยมและใหคําปรึกษา ณ สถานประกอบการ รวมท้ังการประชุม
กลุมยอยในพื้นที่ จํานวน  90  ชม.ๆ ละ 1,200 บาท 

108,000 

4.3) คาจัดพิมพเอกสาร วัสดุ
ประกอบการอบรมและอื่นๆ 

- คาจัดพิมพเอกสาร  อุปกรณเครื่องเขียน แฟม กระดาษ และวัสดุ 
  ประกอบการทํากิจกรรมกลุม 

17,000 

4.4) คาสาธารณูปโภค - คาโทรศัพท โทรสาร แสตมป และการติดตอสื่อสารตางๆ  15,000 

4.5) คาใชจายในการเดินทาง 
      (พาหนะ ที่พัก น้ํามัน) 

- คาเดินทางเยี่ยมสถานประกอบการตัวอยางในระหวางการอบรม 
- คาเดินทางในการใหคําแนะนํา ณ สถานประกอบการ 
- คาเดินทางสําหรับตรวจเยี่ยม การกระตุน และติดตามผลการ
ดําเนินการ 

50,000 

4.6) คาอาหารและเครื่องดื่ม - คาอาหารกลางวัน และอาหารวางในการอบรม คนละ 150 บาท/
วัน  จํานวน 20  วัน จํานวนคน 36 คน 
- คาอาหารกลางวัน และอาหารวาง ในการประเมินแผน คนละ 
150 บาท/วัน  จํานวน 1 วัน จํานวนคน 42 คน (วิทยากร 6 คน) 

126,100 
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8.  งบประมาณ (ตอ) 
 

รายการ รายละเอียด ประมาณการ 

4.6) คาอาหารและเครื่องดื่ม (ตอ) - คาอาหารวางระหวางการใหคําแนะนําในศูนยบมเพาะ คนละ 50 
บาทตอวัน   จํานวน 8 วัน   จํานวนคน 10 คนตอวัน 
(โดยประมาณ) 
- คาอาหารกลางวัน และอาหารวาง ในการประชุมกลุมยอยใน
พ้ืนที่ คนละ 150   บาท/วัน จํานวน 2 วัน จํานวน 26 คน 

 

5. ติดตามผล  สรุปผล  และจัดทํา
รายงาน 

- คาจัดทําการสํารวจ และสรุปขอมูล 
- คาจัดทํารายงาน 

17,000 

6. กิจกรรมศูนยบมเพาะธุรกิจ  - คาจัดหาและรวบรวมขอมูลขาวสารเชน หนังสือ วารสารตางๆ 
เพื่อ เปนแหลงความรูในศูนยบมเพาะ 
- คาจัดทําจดหมายขาวสรุปขอมูลขาวสารสงใหผูเขาอบรม
รับทราบ 
เพื่อเปนการกระตุนและสงเสริมใหเกิดการประกอบธุรกิจ 

25,000 

7. คาดําเนินโครงการ 
7.1) คาจางเจาหนาที่ประจําโครงการ - คาจางเจาหนาที่ประจําโครงการ   90,000 
7.2) คาอุปกรณและวัสดุสํานักงาน - คาอุปกรณและวัสดุสํานักงาน 20,000 
7.3) คาใชสอยตางๆ - คาใชสอยตางๆ  10,000 
8. คาธรรมเนียมบริการวิชาการ 15% - คาธรรมเนียมบริการวิชาการ (ต้ังตามระเบียบมหาวิทยาลัย) 130,500 

                       รวม 1,000,000 
หมายเหตุ : ขอถัวเฉลี่ยจายระหวางหมวด 
 
9.  พื้นที่ดําเนินการ 
       9.1 การประชาสัมพันธใหกับผูสนใจในเขตจังหวดัภาคใตตอนลาง ไดแก   ตรัง  สตูล  พัทลุง  กระบี่
เปนตน 
       9.2 จัดอบรมที่ จังหวดัตรัง  หองประชมุ 80 ที่นั่ง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เขตการศึกษาตรัง* 
 
* หมายเหตุ  :  อาจมีการเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดอบรมตามความเหมาะสมของกลุมผูเขารับการอบรม 
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10.  หนวยงานที่รับผิดชอบ/รายชื่อผูรับผิดชอบโครงการ 
หนวยงานที่รับผิดชอบ คือ ฝายบริการวิชาการ  คณะวิศวกรรมศาสตร   
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร   วิทยาเขตหาดใหญ  จังหวดัสงขลา   
โทรศัพท 0-7428-7088   0-7428-7087 โทรศัพท/โทรสาร 0-7445-9399  
E-mail : eng-service@eng.psu.ac.th 
ทีมผูรับผิดชอบโครงการดังนี้ 

  1.  ผศ. คํารณ   พิทักษ  ผูจัดการโครงการ 
  2.  ดร. กลางเดือน  โพชนา       รองผูจัดการโครงการ 
  3.  นางกิติยาภรณ   สินศุภเศวต เลขานุการโครงการ 
  4.  นางสาวนิศากร สารานพกุล เจาหนาที่โครงการ 
  5.  นางสาวอรสา  บัวปลอก เจาหนาที่โครงการ 
 

11.  วุฒิบัตร 
           ผูที่เขารับการอบรมมีเวลาเขาอบรมไมนอยกวา 80 %   และมีการนําเสนอโครงการที่ผานการ
ตรวจสอบ  จะได รับวุฒิบัตรจากกรมสงเสริมอุตสาหกรรม  รวมกับ    คณะวิศวกรรมศาสตร 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ 
 
 

------------------------------------ 
 


