
แบบฟอรมแผนธุรกจิ 

สวนที่ 1 สรุปความเปนมาของธุรกิจ/ผูบริหาร 
สรุปความเปนมาของธุรกิจ 

1. ชื่อเจาของกิจการ………………………………………………. ชื่อกิจการ (ถามี)……………………………………………… 

2. ที่ต้ังของสถานที่ประกอบการ……………………………………………………………………………………………………….. 

3. ประเภทสินคาหรือบริการ……………………………………………………………………………………………………………. 

4. มูลเหตุจูงใจ หรือแรงบันดาลใจ ท่ีทําใหประกอบธุรกิจ หรือขยายกิจการ 

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

5. ระยะเวลาการกอต้ัง 

(    ) เปนผูประกอบการใหม ไมเคยทําธุรกิจมากอน 

 คาดวาจะเร่ิมดําเนินการ ประเมินเดือน......................ป................... 

(    ) ดําเนินธุรกิจมาแลวไมเกิน 1 ป 

(    ) ดําเนินธุรกิจมาแลวมากกวา 1 ป 

วัตถุประสงคและวงเงินเดือนการขอสินเช่ือ (กูยืมเงิน) 

(    ) เพื่อการลงทุนในการประกอบธุรกิจ 

(    ) เพื่อขยายธุรกิจ ปรับปรุงกิจการ 

(    ) เพื่อเปนเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินการ 

(    ) เพื่อชําระหน้ีอื่น 

(    ) อื่นๆ (ระบ)ุ.................................................................................................... 

วงเงินท่ีตองการขอสินเชื่อ (กูยืมเงิน)........................................................................ บาท 

สวนที่ 2 การวิเคราะหสถานการณ (SWOT Analysis) 
การวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค ภาครวมของทั้งบริษัท 

จุดแข็ง    ปจจัยภายในองคกรที่ทําใหกิจการมีความไดเปรียบคูแขง
............................................................................................................................................................................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
จุดออน   ปจจัยภายในองคกรที่ทําใหกิจการมีความไดเปรียบคูแขง
............................................................................................................................................................................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 



โอกาส (เปนปจจัยภายนอกท่ีจะสงเสริม หรือสนับสนุนใหกิจการเติบโตไดในอนาคต 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
อุปสรรค (เปนปจจัยภายนอกท่ีจะทําใหกิจการไมรุงเรือง เติบโตชา เปนอุปสรรคตอการดําเนินธุรกิจ) 
 

ปจจัยภายนอกองคกร โอกาส อุปสรรค 
1. อุตสาหกรรมมีแนวโนมขยายตัว (    ) ใช (    ) ไมใช 
2. จํานวนคูแขงขันมีแนวโนมลดลง (    ) ใช (    ) ไมใช 
3. ธุรกิจไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐ (    ) ใช (    ) ไมใช 
4. ........................................................... (    ) ใช (    ) ไมใช 
5. ........................................................... (    ) ใช (    ) ไมใช 

 ปจจัยภายนอก เชน สภาพตลาด ภาวะเศรษฐกิจ สังคม กฎหมาย การเมือง วัฒนธรรม คานิยม

ความกาวหนาทางเทคโนโลยี และเครือขายธุรกิจ 

สวนที่ 3 กลยุทธการบริการกิจการ 

แผนการตลาด และการวิเคราะหคูแขงขัน 

1. คูแขงขัน (ระบุช่ือคูแขงขัน  ขอไดเปรียบ และขอเสียเปรียบของกิจการที่มีตอคูแขงขัน) 

   คูแขงที่สําคัญและมีผลตอกิจการ จํานวน.......................... ราย) 

ชื่อคูแขงขันทางตรง ................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ชื่อคูแขงขันทางออม.......................................................……………………................................................. 
............................................................................................................................................................................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. การเปรียบเทียบกับคูแขง 

คุณสมบัติของ 
สินคา/บริการ/อาชีพ 

เปรียบเทียบกับคูแขงขัน หมายเหตุ 
ดีกวา ใกลเคียง ดอยกวา 

1.ราคา     
2.ทําเลที่ต้ังกับกลุมลูกคา     
3.ลักษะสินคา/บริการ/อาชีพ (รูปรางบรรจุภัณฑ)     
4.คุณภาพสินคา/บริการ/อาชีพ     
5.ชื่อเสียงของสินคา/บริการ     
6.ยอดขายสินคา/บริการ/อาชีพ     

 



3. ตลาดของสินคา/บริการ 

(    ) ตลาดทองถ่ิน/ในจังหวัด  (    ) ตลาดตางจังหวัด  (    ) ตลาดตางประเทศ 

(    ) อ่ืนๆ(ระบ)ุ........................................................... 

4. ลักษณะของผูชื้อ 

(    ) มีลูกคาประจํา/แนนอน/ตลาดเปด (    ) มีผูซื้อเฉพาะกลุม/ตลาดแคบ 

(    ) เปนลูกคาขาจร ไมแนนอน  (    ) อ่ืนๆ (ระบ)ุ...................................................... 

5. กลุมลูกคาเปาหมายท่ีซื้อสินคา/บริการ (ควรระบุรายชื่อลูกคาใหไดมากท่ีสุด) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

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

6. การสงเสริมการตลาด (เชน การโฆษณา ประชาสัมพันธ การตลาด แลก แจก แถม เปนตน) 

(    ) มีและดําเนินการตอเนื่อง โดยวิธี...................................................................................................  

(    ) มีและไมไดดําเนินการตอเน่ือง โดยวิธ.ี........................................................................................... 

(    ) ไมมี  

7. การกําหนดราคาขาย 

7.1 ราคาสินคา/บริการ/กําหนดจาก 

(    ) ตนทุนสินคา /บริการ  (    ) ความตองการของลูกคา 

(    ) เปรียบเทียบราคากับคูแขง (    ) อ่ืนๆ

(ระบ)ุ....................................................................................... 

7.2 ราคาขาย................................................................. บาท 

7.3 ราคาขายของคูแขงขัน......................................................บาท 

8. ชองทางการจําหนาย (เลือกไดมากกวา 1 ขอ ) 

(    ) ขายตรง  (    ) ขายปลีก (    ) ขายสง (    ) ขายฝาก (    ) รับจางผลิต 

(    ) อ่ืนๆ(ระบ)ุ............................................................................................................... 

แผนการผลิต / การใหบริการ 

1. กระบวนการผลิต/การใหบริการ (อธิบายขั้นตอนการผลิตสินคา หรือการใหบริการใหละเอียด) 

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

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

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

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

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

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

 



2. แผนผังที่ต้ังกิจการ (อธิบายใหละเอียด หรือวาดเปนแผนท่ี ระบุที่ต้ังใหจัดเจน)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  แหลงวัตถุดิบ (สั่งซ้ือจากใคร ระบุชื่อผูจําหนายวัตถุดิบใหชัดเจน) 

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

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

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

.............................................................................................……………………………………………………………………………. 

4. การซื้อวัตถุดิบ และเงื่อนไขการซื้อ 
 ชื่อเปนเงินสด ……………………………………% 
 ซื้อเปนเงินเช่ือ ………………………………… % มีกําหนดชําระเงินภายใน…………………………… วัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนการจัดการ 

1. โครงสรางองค (แสดงภูมิองค และระบุชื่อ,หนาหนาท่ีรับผิดชอบแตละบุคคลตามแผนภูมิ) 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

2.  การจางงาน 
    กิจการมีพนักงาน  ณ  ปจจุบัน  รวม………..……  คน  คาจางรวม……………บาทตอเดือน 
    หลังขยายกิจการ  หรือลงทุนเพิ่ม  คาดวาจะรับพนักงานเพิ่มอีก……..…คน  คาจาง……….….บาทตอเดือน 
    รวมคาจางทั้งส้ิน  หลังขยายกิจการ  หรือลงทุนเพิ่ม……………..…..บาทตอเดือน 
 
 
1.  ปจจุบัน  มีเงินกูยืม……………………………..บาท  เจาหน้ีคือ……………………………………………. 
     ชําระหน้ีเดือนละ……………..………..บาท  คาดวาจะชําระหน้ีสินหมดภายใน……………ป………….เดือน 
2.  อนาคต จะลงทุนในโครงการหรือขยายกิจการ  ตองการใชเงินท้ังสิ้นรวม………………………………..บาท   
     เปนเงินที่ตองกูยืม……………………………..บาท  และเงินทุนสวนตัว………………..…………….…..……บาท 
      สัดสวน  เงินกูยืม  ตอเงินทุนสวนตัว  เทากับ………………………ตอ…………………….………. 
 3.  หลักประกันเงินกู  คือ………………………..………………………………………………………….………………… 
 4.  เงินลงทุน จะลงทุนในโครงการหรือกิจการ ตามขอ 2  จะนําไปใชในการลงทุน  ดังนี้ 
     เปนเงินทุนหมุนเวียน                 ………………………….………………………  บาท 
     คาที่ดิน/ปรับปรุงที่ดิน                                            …………………………………………………… บาท 
     คากอสราง  ปรับปรุง  ตกแตงสถานที่                          ………………………….………………………  บาท 
     คาเคร่ืองจักร  วัสดุอุปกรณ (เครื่องตัดกระดาษ)              ………………………………………………….  บาท 
     คายานพาหนะ  (ถามี)                                            ………………………..………………………… บาท 
     อื่นๆ                                                                  ………………………..……………………….. บาท 
 
 
 

ผูจัดการ 
(………………………………..) 

แผนกการเงิน 
(………………………..) 

ที่ปรึกษา 
(……………………..) 

 

แผนกขาย 
(………………………..) 

แผนกบุคคล 
(………………………..) 

แผนกผลิต/จัดซื้อ 
(………………………..) 

แผนการเงิน 



5.  ประมาณการรายรับรายจายในการประกอบการ 
รายการ ระยะเวลาดําเนินการ  เดือน/ป  (จํานวนเงิน) 

 เดือน เดือน เดือน เดือน เดือน เดือน เดือน เดือน 

รายรับ  (บาท)         
-  ยอดขาย         

-  รายไดอ่ืน         

รายจาย  (บาท)         

-  คาเชาสถานท่ี         

-  คาสินคา/วัตถุดิบ/วัสดุเพื่อผลิต/บริการ         

-  คาแรงงาน  จํานวน……….……….คน 
   เจาของกิจการ   
(เดือนละ…………….………….บาท) 

        

 พนักงาน………คน (เดือนละ………….บาท)         

-  คาสาธารณูปโภค 
(คานํ้า/คาไฟฟา/คาโทรศัพท) 

        

-  คาใชจายอื่นๆ 
(ดอกเบี้ย/คืนเงินกู/ประชาสัมพันธ) 

        

-  ภาษี         

กําไรสุทธิ  (บาท)         
 
 
 
 
     ลงช่ือ……………………………………………….เจาของโครงการฯ 
                                                             (………………………………………)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
โครงการอบรมเสริมศักยภาพการเปนนักศึกษาที่มีศักยภาพในการเปนผูประกอบการ 

(โครงการอาชีวะสรางสรรค แปรผันสูธุรกิจ) 
ใบสมัครเขารวมโครงการ สําหรับคระกรรมการ 

โปรดกรอกขอมูลเพื่อประกอบการพิจารณาคัดเลือกทีมผูมีสิทธิเขารวมโตรงการ 
ชื่อสถานศึกษา.............................................. จังหวัด.................................................. 
ชื่อทีม........................................................................................................................... 
ชื่อ-สกุล อาจารยที่ปรึกษา............................................................................................ 
วุฒิการศึกษาสูงสุด...........................................สาขา................................................... 
ตําแหนง............................................................ประจํา แผนก/คณะ............................ 
วิชาที่สอนประจํา.......................................................................................................... 
เบอรโทรศัพทที่ติดตอได....................................อีเมล.................................................. 
ประสบการณท่ีเกี่ยวของกับการประกอบธุรกิจ และอบรมท่ีสําคัญ
.............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
ขอมูลสมาชิกในทีม 
1.หัวหนาทีม ช่ือ-สกุล.................................ชั้นป...................สาขา............................ 

ประสบการณท่ีเกี่ยวของกับการทธุรกิจ 
 ไมมี                  มี (โปรดระบุ)................................................... 
เบอรโทรศัพทที่ติดตอได................................อีเมล................................................ 

2.สมาชิก  ชื่อ-สกุล............................................. .ชั้นป................สาขา........................... 
ประสบการณท่ีเกี่ยวของกับการทําธุรกิจ 
   ไมมี                  มี (โปรดระบ)ุ................................................ 

3.สมาชิก ช่ือ-สกุล.................................................ชั้นป................สาขา............................... 
           ประสบการณที่เกี่ยวของกับการทําธุรกิจ 

    ไมมี     มี (โปรดระบ)ุ................................................... 
4.สมาชิก ช่ือ-สกุล................................................ช้ันป................สาขา............................... 
           ประสบการณที่เกี่ยวของกับการทําธุรกิจ 

  ไมมี     มี (โปรดระบ)ุ................................................... 
5. สมาชิก ชื่อ-สกุล..............................................ชั้นป...................สาขา.............................. 
           ประสบการณที่เกี่ยวของกับการทําธุรกิจ 
   ไมมี      มี (โปรดระบ)ุ................................................... 

องคประกอบของทีมผูสมัคร 
(5 คะแนน) 

 

 

 

 



 

 

สําหรับผูสมัคร สําหรับคณะกรรมการ 
ขอมูลธุรกิจท่ีนําเสนอ 
1.ช่ือธุรกิจ.............................................................................................................. 
2. ลักษณะนวัตกรรมของธุรกิจที่นําเสานอ 
             รูปแบบผลิตภัณฑใหม                        รูปแบบการบริการแบบใหม 
            กระบวนการผลิตใหม      การตลาดแบบใหม 
            อื่น ๆ........................................... 
3. โปรดอธิบายนวัตกรรมของธุรกิจที่นําเสนอ 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................. 
4. แนวคิดในการนํานวัตกรรมขางตนไปประกอบธุรกิจเชิงพาณิชย 
...............................................................................................................................................
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
5.จุดเดนของทีมและธุรกิจท่ีนําเสนอที่จะทําใหคณะกรรมการคัดเลือกทีมคุณเขารวม
โครงการ 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

ความนาสนใจของนวัตกรรม 
(40 คะแนน) 

 
 
 
 
 
 
 

ความเปนไปไดเชิงธุรกิจ 
(40 คะแนน) 

 
 
 
 
 
 
 
 

จุดเดนและความนาสนใจ
ของทีมและธุรกิจที่นําเสนอ 

(15 คะแนน) 
 

คะแนนรวม (เต็ม 100 คะแนน)  
 


