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แบบประเมินความกาวหนาของสมาชิก ประเภท Out – Wall
ชื่อหนวยงาน(ราน/ หจก./บริษัท)
(แนบเอกสารการจดทะเบียน หรือหนังสือแสดงความเปนเจาของกิจการ)

ชื่อผูบริหาร (Incubatee)
ตําแหนง
ที่อยู เลขที่
หมูที่ ซอย
ถนน
ตําบล/แขวง
รหัสไปรษณีย
จังหวัด
โทรศัพทมือถือ
โทรศัพท
อีเมล

อําเภอ/เขต
โทรสาร

(แนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน พรอมทะเบียนบาน)

กรุณาใสเครื่องหมาย 9 ในชอง  ตามความเปนจริง
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไป
1. สถานภาพของทานกอนรับการบมเพาะ (เลือกตอบเพียงขอเดียว)
 วางงาน
 เพิ่งสําเร็จการศึกษา (ไมเกิน 1 ปและยังไมไดทํางาน)
 ทายาทธุรกิจ (เปนผูไ ดรับการวางตัวและกําลังเตรียมตัวสืบทอดธุรกิจ ขณะนี้ยังไมไดเปนเจาของธุรกิจ)
 ผูประกอบการ (เปนเจาของกิจการและดําเนินกิจการอยู)
 อาจารย/นักวิจยั /นักประดิษฐ/นักวิทยาศาสตร
 ขาราชการ/พนักงานหรือลูกจาง
 พนักงานหรือลูกจางเอกชน
 อื่นๆ (ระบุ)
2. รูปแบบการจัดตั้งธุรกิจของทาน
 รานคา/กิจการสวนตัว
 หางหุนสวน/หางหุนสวนจํากัด
 อื่นๆ (ระบุ)

 คณะบุคคล
 บริษัทจํากัด

3. ธุรกิจของทานมีการจัดทําแผนธุรกิจ (Business Plan) เรียบรอยแลวหรือไม
 มี
 ไมมี
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4. ปจจุบันมีพนักงานที่ปฏิบตั ิงานในธุรกิจของทาน (รวมตัวทาน) จํานวน ........................ คน
5. ระยะเวลาในการดําเนินธุรกิจของทาน

 ไมเกิน 1 ป

 1 – 3 ป

 4 – 10 ป

 10 ปขึ้นไป

6. ประเภทธุรกิจที่ทานดําเนินการอยู
 การผลิต ระบุสินคาที่ผลิต
 การบริการ ระบุลักษณะของบริการ
 การซื้อมาขายไป ระบุประเภทสินคา
 อื่นๆ (ระบุ)
7. เงินทุนเริ่มแรกในการกอตั้ง/ดําเนินธุรกิจของทานมาจากแหลงใด (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
 การกูยืม (ระบุแหลงกูย ืม)
 เงินทุนสวนตัว ไดแก เงินออม เงินใหเปลา เปนตน
 เงินกองทุน (ระบุกองทุน)
 ใหเปลา
 ใชคืนภายในระยะเวลา
ป
 เงินอุดหนุน จากภาครัฐ เอกชน อื่นๆ (ระบุ)
 อื่นๆ (ระบุ)
8. ธุรกิจของทานมีความเกี่ยวของกับเทคโนโลยีและการวิจัยพัฒนาอยางไร (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
 คิดคนวิจยั และพัฒนาเทคโนโลยีของตนเอง ซึ่งจําเปนตองพัฒนาอยางตอเนื่อง
 ใชงานวิจัยหรือนวัตกรรมทีพ่ ัฒนาแลว เพือ่ สรางมูลคาเพิ่มแกสินคาหรือบริการ (โปรดระบุเทคโนโลยีที่นํามาใช)

 ไมมีความจําเปนตองใชเทคโนโลยีหรือการวิจัยและพัฒนามากนัก เพราะเปนธุรกิจดานการบริการหรือใชภูมิปญ ญาทองถิน่
 อื่นๆ (ระบุ)
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สวนที่ 2. ขอคิดเห็นเกี่ยวกับบริการบมเพาะวิสาหกิจ
9. สาเหตุที่ทานเขามาใชบริการหนวยบมเพาะวิสาหกิจ (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
 มีสิ่งอํานวยความสะดวกและบริการครบตามความตองการ
 มีการคมนาคมสะดวก
 ตองการความชวยเหลือในการเริ่มและดําเนินธุรกิจ
 ตองการความรูเพื่อปรับปรุงเทคโนโลยีใหมๆ
 มีความนาเชื่อถือและ/หรือมีความชํานาญ
 สามารถเขาถึงแหลงเงินทุนไดงายขึ้น
 สามารถเขาถึงแหลงขอมูลและเครือขายธุรกิจไดอยางเปนระบบ
 เปนหนวยบมเพาะที่ตรงกับประเภทธุรกิจ
 อื่นๆ
10. ความพึงพอใจในการเขารับบริการของทาน (กรุณาใสเครื่องหมาย 9ในชองพอใจ และไมพอใจ ตามความเปนจริง)
รายการ
1. สถานที่และสิ่งอํานวยความสะดวก
2. บริการสวนกลาง เชน เลขานุการ บัญชี/
ธุรการ
3. บริการที่ปรึกษาทั่วไป เชน พี่เลี้ยงธุรกิจ
4. บริการที่ปรึกษาเฉพาะทาง เชน
เทคโนโลยี การจดทะเบียนพาณิชย
เอกสารติดตอประสานงาน เปนตน
5. แหลงขอมูลความรู เชน หองสมุด
อุปกรณ/เครื่องมือหองปฏิบัติการ
6. อัตราคาบริการ/คาเชา
7. ระยะเวลา/ความเหมาะสมในการบมเพาะ
8. การฝกอบรมพัฒนา
9. การติดตอประสานงาน
10. เจาหนาที่/บุคคลากร
11. อื่นๆ

พอใจ

ไมพอใจ

หมายเหตุ
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สวนที่ 3 ผลการดําเนินงานของบริษัทของทานโดยเฉลี่ย นับจากกอตั้งที่ VRUBI
11. ตามระยะเวลาในขอ 3 กิจการของทานมีรายรับเกิดขึน้ เปนจํานวนเทาใด (เฉพาะรายรับ/ใบสั่งซื้อที่ระบุที่อยู VRUBI)
บาท
รวมจํานวนเงิน (โดยประมาณ)
ครั้ง/ใบสั่งซื้อ
รวมจํานวนการสั่งซื้อ
12. กิจการของทานไดรับการแกไขปญหา/ปรับปรุงกิจการ (เมื่อเทียบกับกอนมีโครงการ)
 ดีขึ้น โดยรวมประมาณ
% (ตอบขอ 13)
 เทาเดิม
 แยลง โดยรวมประมาณ
% (ขามตอบขอ 14)
13. สําหรับผูทตี่ อบดีขึ้น โปรดระบุวาดีขึ้นในกรณีใด (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
 ยอดขายเพิ่มขึน้
บาท/เดือน หรือคิดเปนรอยละ
เมื่อเทียบกับกอนมีโครงการ
 ตนทุนลดลง
บาท/เดือน หรือคิดเปนรอยละ
เมื่อเทียบกับกอนมีโครงการ
 ลูกคาใหมเพิ่มขึ้น
ราย
 พันธมิตรการคา เพิ่มขึ้น
ราย
 จํานวนพนักงานเพิ่มขึ้น
คน
 จํานวนเครื่องจักร/อุปกรณการผลิตเพิ่มขึ้น
เครื่อง
 ประสิทธิภาพปริมาณการผลิตเพิ่มขึ้น
%
 ขยายตลาดไดเพิ่มขึ้น รอยละ
เมื่อเทียบกับกอนมีโครงการ
 ขอวงเงินกูใ หมได
บาท
 สามารถประนอมหนี้ได
บาท
 มีความรูความเขาใจในการดําเนินกิจการเพิม่ ขึ้น
 มีการจัดการบริหารองคกรไดดีขึ้น
 รับผูชวยที่ปรึกษา (บัณฑิตใหม) เขาทํางาน
คน
 อื่นๆ (ระบุ)
14. สําหรับผูทตี่ อบแยลง โปรดระบุวาแยลงในกรณีใด (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
 ยอดขายลดลง
บาท/เดือน หรือคิดเปนรอยละ
เมื่อเทียบกับกอนมีโครงการ
 ตนทุนเพิ่มขึน้
บาท/เดือน หรือคิดเปนรอยละ
เมื่อเทียบกับกอนมีโครงการ
 จํานวนพนักงานลดลง
คน
 จํานวนเครื่องจักร/อุปกรณการผลิตลดลง
เครื่อง
 ประสิทธิภาพปริมาณการผลิตลดลง
%
 อื่นๆ (ระบุ)
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15. ความคาดหวังตอการปรับปรุงประสิทธิภาพการประกอบการ
กอนเขารวมโครงการ

 มาก (>75-100%)
 ปานกลาง (>50-75%)
 นอย (>25-50)
 นอยมาก ( ≤25)
16. ปญหาและขอเสนอแนะเพิ่มเติม
- ทานตองการอะไรเพิ่มเติมจากบริการของหนวยบมเพาะวิสาหกิจ

- ปญหาและอุปสรรคที่ทานพบจากการเขารับการบมเพาะธุรกิจ

- ขอเสนอแนะอื่นๆ

หลังเขารวมโครงการ

 สูงกวาที่คาดไว
 เปนไปตามที่คาดไว
 ต่ํากวาที่คาดไว
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**ขอขอบพระคุณทุกทานที่ใหความรวมมือ**

