
บันทึกการเล่าเรื่อง 
เรื่อง กระบวนการทีเ่พ่ิมโอกาสในการได้รับแหล่งเงินทุนจากภายนอกผ่าน UBI Platform 

วันท่ี 9 พฤศจิกายน 2563 
ณ สถาบันอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และนวตักรรม  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสนิทร์ พ้ืนท่ีศาลายา 
 

ผู้เล่า รายละเอียดของเรื่อง สรุปความรู้ท่ีได้ 
อาจารย์พีรณัฎฐ์ ยาทิพย์ 

ผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ 
เข้าเย่ียมชมการดำเนินงานและแลกเปล่ียน
ประสบการณ์กับศูนย์บ่มเพาะอุตสาหกรรม
สร้างสรรค์สถาบันอุตสาหกรรม  มทร.
รัตนโกสินทร์ เพื่อให้บุคลากรได้เรียนรู้ภารกิจใน
การบ่มเพาะผู้ประกอบการให้เกิดเป็น
ผู้ประกอบการรายใหม่ท่ีรู้จักด้านการผลิต 
การตลาด และการบริหารจัดการด้วยความ
ยืดหยุ่นและยั่งยืน มั่นคงและมีคุณธรรม และเป็น
การเปิดโลกทัศน์ให้บุคลากรได้รับประสบการณ์ท่ี
จริงและแหล่งเรียนรู้ต่างๆ โดย ผศ.ศิวะ วสุนธรา
ภิวัฒก์ อธิการบดี มอบหมาย ผศ.จุฬาลักษณ์ 
ไพบูลฟุ้งเฟื่อง รองอธิการบดีให้การต้อนรับ ณ 
ห้องประชุม 1 ช้ัน 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
พื้นท่ีศาลายา 

การประยุกต์กับ มทร.พระนคร 
✓เน้นพัฒนาศักยภาพศูนย์บ่มเพาะใน
รูปแบบใหม่ ภายใต้โครงสร้างใหม่ภายใต้
สำนักงานจัดหารายได้และบริหาร
ทรัพย์สิน 
✓จำแนกการดำเนินงาน 4 ด้าน 
ประกอบด้วย 1. ด้านบริการและ
แผนงาน 2. ด้านวิชาการ  3. ด้าน
การตลาดและเครือข่ายสัมพันธ์ และ 4. 
ด้านการพัฒนาธุรกิจ 
✓วางแผนดำเนินการ UBI Platform* 
ซึ ่งมีกระบวนการท่ีเพิ ่มโอกาสในการ
ได ้ร ับแหล่ง เง ินท ุนจากภายนอกใน
ขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
1. โครงการ Entrepreneur Startup 
Program (E.S.P.) 
2. โครงการ Start-up Mentor 
Program 
3. โครงการ Startup Thailand 
League (STL) 
4. โครงการ Startup Innovative 
Business Brotherhood 
5. โครงการ Certified Incubate (UBI) 
 

 



 ภายใต้ UBI Platform ซึ่งมีกระบวนการท่ีเพิ่มโอกาสในการได้รับแหล่งเงินทุนจากภายนอกใน
ขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

1) โครงการ Entrepreneur Startup Program (E.S.P.) เป็นการเข้าค่ายเก็บตัวจากผู้สมัครจากทุกคณะ
จำนวน 2 รุ่นๆ ละ 200 คน สร้างเป็นทีมท้ังหมด ได้รับการสนับสนุนทีมละ 25,000 บาท โดยทุกทีม
ต้องผ่าน 3 ขั้นตอน เพื่อคัดให้เลือกให้เหลือ 50 คน โดยพิจารณาจากความมุ่งมั ่น ตั ้งใจ และมี
แนวโน้มสูงในการได้ไปต่อ คือ 

 
ภาพที่ 1 Entrepreneur Startup Program 

a. Stage 1: Problem/Solution Fit:  Lean Canvas & Product/Market กรรมการพิจารณา
คัดเหลือรุ่นละ 100 คน 

b. Stage 2: Product/Market Fit: Design Thinking & Differentiation กรรมการพิจารณา               
คัดเหลือรุ่นละ 50 คน 

c. State 3:  Entrepreneurship +  Business Design:  Bran Identity & Business Model 
Canvas & Prototype โดย 50 คนท่ีเหลือจะนำไปเข้าโครงการท่ี 3 

2) โครงการ Start-up Mentor Program เป็นโครงการเข้าค่ายอบรม 3 วัน สำหรับคณาจารย์ รุ่นละ 30 
คนสำหรับอาจารย์ผู้สอน รายวิชา การเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship) ท่ีผลักดันให้นักศึกษา
ทุกคน              ของทุกหลักสูตรในมหาวิทยาลัยได้เรียน และมีอาจารย์ของแต่ละหลักสูตรเป็นทีม
ผู้สอน 

• ส่งเสริมอาจารย์ผู้สอนรายวิชา การเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship) ให้เข้าใจการ
สร้างผู้ประกอบการอย่างแท้จริงจากมืออาชีพท่ีมีประสบการณ์ตรง 

• ส่งเสริมการบูรณการในการทำงานร่วมกันระหว่างอาจารย์ทุกคณะด้วยเป้าหมายเดียวกันใน
การสร้างผู้ประกอบการ 



3) โครงการ Startup Thailand League (STL) ภายใต้โครงการกองทุนยุวชนสตาร์ทอัพ (Youth 
Startup Fund) ท่ีสนับสนุนโดยสำนักนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) เป็นกิจกรรมการแข่งขันระดับประเทศ 
จาก 400 ทีม (40 มหาวิทยาลัย) ร่วมกับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)  ที่เป็น
ผู้สนับสนุนงบประมาณเพื่อคัดให้ผ่านเข้ารอบ 200 ทีม โดย RMUTP UBI ส่งรุ่นละ 10 ทีม หากมีทีม
ท่ี RMUTP UBI ส่งแล้วเข้ารอบในโครงการนี้ จะได้สิทธิ์เข้าโครงการ Certified Incubate (UBI) โดย
อัตโนมัติ โดยมีเกณฑ์การสมัคร ดังนี้ 
▪ ONLY for students สมาชิกในทีมมีจำนวน 3-4 คน และสมาชิกอย่างน้อย 1 คนจะต้องเป็น

นักศึกษาของมหาวิทยาลัย 
▪ Market Feasibility รู้จักตลาดท่ีจะลงไปเล่นเป็นอย่างดีและเห็นถึงความเป็นไปได้ของธุรกิจ

ท่ีสามารถเติบโตในตลาดนี้ 
▪ Program Commitment มีความพร้อมในการเข้าร่วมกิจกรรมและให้ความร่วมมือทั้งใน

เรื่องช้ินงานและความรับผิดชอบ 
▪ Team Skills สมาชิกในทีมจะต้องมีความสามารถที่หลากหลายและแตกต่าง เพื่อให้ธุรกิจ

ดำเนินไปได้อย่างสมบูรณ์ 
4) โ คร ง ก าร  Startup Innovative Business Brotherhood เ ป ็ น โ คร ง ก ารส ่ ง เ สร ิ มศ ั ก ยภาพ

ผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ระหว่างกิจการขนาดใหญ่และมหาวิทยาลัยภายใต้โครงการ
พัฒนาสภาพแวดล้อมในการเริ ่มต้นธุรกิจ สนับสนุนงบประมาณทั้งหมดโดยสำนักงานเลขานุการ
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ (สอว.) และสำนักปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) โดยมีความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับพี่เลี้ยงธุรกิจ 
(บริษัทเอกชนรายใหญ่เข้าร่วมโครงการ) 

 - กิจกรรมที่ 1: รับสมัครประกวดแนวคิดธุรกิจตามที่ RMUTP UBI ตั้งใจเน้นหนัก เป็นระยะเวลา 
2 เดือน โดยให้ส่ง Clip เกี่ยวกับแนวคิดธุรกิจ 
 - กิจกรรมที่ 2: เรียนออนไลน์ หลักสูตรผู้ประกอบการ จำนวน 15 ทีม มีเนื ้อหาประกอบด้วย 
Lean Startup/Entrepreneurship Mindset/Pitching Technique/Design Thinking/Lean Canvas 
 - กิจกรรมท่ี 3: กิจกรรม Boot Camp จำนวน 15 ทีม 
 - กิจกรรมท่ี 4: ประกวดแข่งขัน Pitching เพื่อคัดเลือก 5 ทีมท่ีดีท่ีสุด  
 - กิจกรรมที่ 5: ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและพัฒนาศักยภาพ โดย 5 ทีมที่ดีที่สุดจะได้รับสิทธิ์เข้า
โครงโครงการ Certified Incubate (UBI) โดยอัตโนมัติ 
 5) โครงการ Certified Incubate (UBI) เป็นหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา เครือข่าย

อุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง ภายใต้งบประมาณและการสนับสนุนของสำนักปลัดกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เข้าร่วมโครงการ 2 ปี 

 
 



ภาพประกอบเข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ 
กับศูนย์บ่มเพาะอุตสาหกรรมสร้างสรรค์สถาบันอุตสาหกรรม มทร.รตันโกสินทร์ 

 

  
 

 


