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แผนปฏบิตัิการประจำปี ปีการศึกษา 2564 
ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 

วิทยาลยัการอาชีพท้ายเหมือง  จังหวดัพังงา 
สภาพทั่วไปของสถานศึกษา 

 1. ข้อมูลทั่วไปเก่ียวกับสถานศึกษา ได้แก่ ที่ต้ัง สภาพชุมชน เศรษฐกิจ สังคม 

1.1 ที่ต้ังสถานศึกษา  
  เลขที่ ๑๗๐ หมู่ที่ ๙ ถนนชายทะเล ตำบลท้ายเหมือง อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา  รหัสไปรษณีย์ 
๘๒๑๒๐ 

  1.2 ประวัติสถานศึกษาโดยสังเขป  
  วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ประกาศจัดต้ังเมื่อวันท่ี 11 สิงหาคม พ.ศ.2536 โดยขออนุมัติใช้ท่ีดินสาธารณประโยชน์ “ทุ่งหญ้าสงวนเล้ียง
สัตว์ ชายทะเลท้ายเหมือง” มีเนื้อที่ประมาณ 100 ไร่ 
  การจัดการศึกษา  
  ปีการศึกษา 2538 เริ่มรับนักเรียนนักศึกษารุ่นแรก โดยจัดการเรียนการสอนหลักสูตรระยะส้ัน 225 
ช่ัวโมง จำนวน 3 สาขาวิชา คือ การเดินสายไฟฟ้า พิมพ์ดีดไทย อังกฤษเบื้องต้น และเขียนแบบก่อสร้าง  
  ปีการศึกษา 2539 เริ่มรับนักเรียนนักศึกษาเข้าเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
จำนวน 3 สาขาวิชา คือ 

➢ สาขาวิชาพาณิชยการ 
➢ สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง 
➢ สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์  

  ปีการศึกษา 2540 เริ่มรับนักเรียนนักศึกษาเข้าเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
สาขาวิชาช่างเช่ือมโลหะ  
  ปีการศึกษา 2543 เริ ่มรับนักเรียนนักศึกษาเข้าเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
(ปวส.)สาขาวิชาการบัญชี  
  ปีการศึกษา 2545 เริ่มรับนักเรียนนักศึกษาเข้าเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
สาขาวิชาคหกรรม และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการ
โรงแรม  
  ปีการศึกษา 2546 เริ่มรับนักเรียนนักศึกษาเข้าเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตร (ปวช.) สาขาวิชา
การโรงแรม และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) สาขาวิชาเครื่องกล สาขาวิชาไฟฟ้า  
  ปีการศึกษา 2548 เริ่มรับนักเรียนนักศึกษาเข้าเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
สาขาวิชาการต่อเรือ (ระบบทวิภาคี) 
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  1.3 สภาพชุมชน เศรษฐกิจ และสังคมของสถานศึกษา 
  อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา แต่เดิมเป็นกิ่งอำเภอท้ายเหมืองขึ้นอยู่กับอำเภอทุ่งมะพร้าว เมื่อชุมชน
ท้ายเหมืองมีประชาชนมาทำเหมืองแร่มากขึ้น และเจริญรุ่งเรืองขึ้นอย่างรวดเร็วทางราชการจึงยกฐานะกิ่ง
อำเภอท้ายเหมืองขึ้นเป็นอำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา เมื่อปี พ.ศ.๒๔๕๓ และลดฐานะอำเภอทุ่งมะพร้าวลง
มาเป็นกิ่งอำเภอทุ่งมะพร้าว และเป็นตำบลทุ่งมะพร้าวขึ้นอยู่กับอำเภอท้ายเหมือง 
  ภูมิประเทศ เป็นท่ีราบชายฝ่ังทะเลลักษณะเป็นไหล่ทวีป ทางทิศตะวันตกมีแนวหาดทรายชายฝ่ังทะเล
ยาว ๓๑ กิโลเมตร สภาพดินส่วนใหญ่เป็นดินเหนียวปนทราย พื้นที่ตอนล่างทางทิศตะวันตกเป็นที่ราบพื้นท่ี
ตอนกลาง และด้านทิศตะวันออก เป็นเชิงเขาสลับซับซ้อน 
  การปกครอง แบ่งออกเป็น ๖ ตำบล ๔๙ หมู่บ้าน ประกอบด้วย เทศบาลตำบล ๒  แห่ง ได้แก่ 
เทศบาลตำบลท้ายเหมือง เทศบาลตำบลลำแก่น และองค์การบริหารส่วนตำบล ๕ แห่ง ได้แก่ 
   ๑) องค์การบริหารส่วนตำบลนาเตย 
   ๒) องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายเหมือง 
   ๓) องค์การบริหารส่วนตำบลบางทอง 
   ๔) องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว 
   ๕) องค์การบริหารส่วนตำบลลำภี 
  สภาพเศรษฐกิจ ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ เกษตรกรรม รองลงมาได้แก่ อาชีพประมง และ
ค้าขาย ตามลำดับ 
  การเกษตร พื้นท่ีการเกษตรท้ังอำเภอท้ายเหมือง ๓๘๒,๓๖๕ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๔๓ ของพื้นท่ีเกษตร
ท้ังจังหวัด ซึ่งสูงเป็นอันดับ ๑ ของจังหวัด
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๒.๒ แผนภูมิบริหารสถานศึกษา 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายคัมภรี์   นิลวรรณ 

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชพีท้ายเหมือง 

นายสหชาต ิสุดเรือง 
รองผู้อำนวยการฯฝ่ายบริหารทรัพยากร 

นางนันทนา บำรงุชาติ                               
ครู ค.ศ. 3  ปฏิบัตหิน้าที่ในตำแหน่ง 

รองผู้อำนวยการฯฝ่ายแผนงานฯ 

นายณัฐพงศ ์นิจกิจ              
หัวหน้างานบุคลากร 

นางสาวณีรนุช  ชยัศรีรัมย์
หัวหน้างานบริหารทั่วไป 

 
นางสาวณีรนุช ชัยศรีรัมย ์

หัวหน้างานการเงิน 

 นางสายใจ  บุตตะ 
หัวหน้างานการบัญช ี

 

นายวิสุทธิ ์โอทอง 
หัวหน้างานพัสดฯุ 

 

นายนิคม  จินดา 
หัวหน้างานอาคารฯ 

นางสาวสดุา แก้วนพรัตน์
หัวหน้างานประชาสัมพันธ ์

 

นายอนิศักดิ ์ ชเูจริญเดช 
หัวหน้างานทะเบียน 

 

นายสหชาต ิสุดเรือง 
รองผู้อำนวยการฯฝ่ายพัฒนากิจการฯ 

 

นางสาวภัสสร งามมณีกาญจน์

หัวหน้างานสวัสดิการ
นักเรียนฯ 

 

นางสาวสภุาพร ดอกประทุม 
หัวหน้างานครูที่ปรึกษา 

 

นายมณทณัฐ  พรหมคงบุญ 
หัวหน้างานปกครอง 

 

นายมณทณัฐ  พรหมคงบญุ 
หัวหน้างานกิจกรรม ฯ 

 

นายสมคดิ  ทองสาม 
 หัวหน้างานโครงการพิเศษ 

 

นางบัญชา  เชื้อบ้านเกาะ 
หัวหน้างานแนะแนวฯ 

 

นายจิรเดช  ส่องแสง 
ครู ค.ศ 2 ปฏิบตัิหน้าที่ในตำแหน่ง 

รองผู้อำนวยการฯฝ่ายวิชาการ 
 

นายณัฐพงศ ์ นิจกิจ 
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตร

ฯ 

 

หัวหน้าแผนกวิชา 

 

นางสาวสดุา แก้วนพรัตน์
หัวหน้างานสื่อการเรียนฯ 

 

นางสาวจันทรพิมพ ์สารบัน 
หัวหน้างานศูนย์วิทยบริการ

ฯ 
 

นางพิชญรัตน์ โอทอง
หัวหน้างานระบบทวิภาค ี

 

นางสาวสดุารัตน์ ชยัศิริ
หัวหน้างานวัดผลฯ 

 

นางนันทนา  บำรุงชาต ิ
หัวหน้างานการค้า 

 

นายอนิศักดิ ์ ชเูจริญเดช 
หัวหน้างานประกันคุณภาพฯ 

 

นางปิยนุช สุวรรณมณี 
หัวหน้างานความร่วมมือ 

 

นางสาวปานชนก  เมฆบตุร 
หัวหน้างานศูนย์ข้อมูล 

 

นางสาวอิศราพร  เกตแุก้ว 
หัวหน้างานวิจัยฯ 

 

นางสาวปานชนก  เมฆบตุร 
หัวหน้างานวางแผนฯ 
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2. ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 
  2.1.1 ข้อมูลด้านผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษา 

  ข้อมูลด้านผู้เรียน 

ระดับชั้น ปกติ ทวิภาคี ทวิศึกษา รวม 
ปวช.1 171 - - 171 
ปวช.2 146 - 15 161 
ปวช.3 159 - - 159 

รวม ปวช. 476 - 15 491 
 

ระดับชั้น ปกติ ทวิภาคี ทวิศึกษา รวม 
ปวส.1 - 52 - 52 
ปวส.2 - 59 - 59 

รวม ปวส. - 111 - 111 

  ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2562 

ระดับชั้น แรกเข้า สำเร็จการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 
ปวช.3 134 80 59.70 
ปวส.2 53 43 81.13 
รวม 187 123 65.77 

  ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2563 

ระดับชั้น แรกเข้า สำเร็จการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 
ปวช.3 123 77 62.60 
ปวส.2 35 33 94.28 
รวม 158 110 69.62 
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2.1.2 ข้อมูลบุคลากร 

ประเภท ทั้งหมด (คน) 
มีใบประกอบ
วิชาชีพ (คน) 

สอนตรง
สาขา (คน) 

ผู้บริหาร/ ผู้รับใบอนุญาตจัดการ/ ผู้อำนวยการ/ รอง
ผู้อำนวยการ/ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ 

2 2 - 

ข้าราชการครู/ ครูดอกชนที่ได้รับการบรรจุ/ ผู้ที่ได้รับ
การรับรอง 

7 7 7 

ข้าราชการพลเรือน - - - 
พนักงานราชการครู 10 9 10 
พนักงานราชการ (อื่น) - -  
ครูสอนพิเศษ 8 3 8 

ประเภท ทั้งหมด (คน) 
มีใบประกอบ
วิชาชีพ (คน) 

สอนตรง
สาขา (คน) 

เจ้าหน้าท่ี 12 - - 
บุคคลกรอื่นๆ (นักการภารโรง/ ยามรักษาการ/ 
พนักงานขับรถ/ ฯ) 

9 - - 

รวมครู 25 21 25 
รวมทั้งสิ้น 47 21 25 

  2.1.3 ข้อมูลหลักสูตรการสอน 

ประเภทวิชา 
ระดับ ปวช. 
(สาขาวิชา) 

ระดับ ปวส. 
(สาขาวิชา) 

รวม (สาขาวิชา) 

อุตสาหกรรม 2 2 4 
พาณิชยกรรม 2 2 4 
ศิลปกรรม - - - 
คหกรรม 1 1 2 
เกษตรกรรม - - - 
ประมง - - - 
อุตสาหกรรมท่องเท่ียว 1 1 2 
อุตสาหกรรมส่ิงทอ - - - 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 1 1 2 

รวมทั้งสิ้น 7 7 14 
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2.1.4 ข้อมูลอาคารสถานที่ 

ประเภทอาคาร จำนวน (หลัง) 
อาคารเรียน  6 
อาคารปฏิบัติการ 5 
อาคารวิทยบริการ 1 
อาคารอเนกประสงค์ 1 
อาคารอื่น ๆ 1 

รวมทั้งสิ้น 14 

 2.1.5 ข้อมูลงบประมาณ 
ประเภทงบประมาณ จำนวน (บาท) 

งบบุคลากร 2,215,080 
งบดำเนินงาน 548,800 
งบลงทุน 1,500,000 
งบเงินอุดหนุน 2,942,700 
งบรายจ่ายอื่น 1,582,420 

รวมทั้งสิ้น 8,789,000 

2.2 ปรัชญา อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ของสถานศึกษา  
  ปรัชญา    

   “คุณภาพ  คุณธรรม  นำชุมชน” 

  อัตลักษณ์ 
   “จิตอาสา บริการชุมชน” 

  เอกลักษณ์ 
   “กิจกรรมดี วิชาชีพเด่น เน้นคุณธรรม” 

2.3 วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

  วิสัยทัศน์ 
 มุ่งผลิตพัฒนากำลังคนด้านอุตสาหกรรมบริการ และเทคโนโลยีให้เป็นท่ียอมรับของตลาดแรงงานในกลุ่มอันดามันสู่
มาตรฐานอาเซียน 

  พันธกิจ 

   1. ผลิตผู้เรียนด้านวิชาชีพให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน 

   2. พัฒนาบุคลากร  เครื่องมือ  อุปกรณ์  และ ICT เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ 
   3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชน สถานประกอบการในการจัดการศึกษาและบริการ 

   4. ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรและผู้เรียนด้านภาษาเพื่อรองรับการเปิดเสรีอาเซียน 
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  เป้าประสงค์ 
  1. ผู้เรียนมีสมรรถนะอาชีพตรงตามมาตรฐานรายวิชา 

  2. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เป็นท่ีพึงพอใจของสถานประกอบการ 

และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

  3. ผู้เรียนได้รับการฝึกประสบการณ์อาชีพท่ีตรงกับสาขาวิชาท่ีเรียนจากสถานประกอบการ 

  4. ผู้เรียนได้รับการปลูกฝังปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถนำไปใช้ประยุกต์ใช้ใน 

วิชาชีพและชีวิตประจำวันได้ 

  5. ครูมีผลงานวิจัย นวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์สร้างสรรค์ ท่ีส่งเสริมการเรียนรู้การประกอบ 

อาชีพของชุมชนหรือได้รับรางวัล 

  6. ผู้เรียนมีผลงานท่ีเป็นโครงการวิชาชีพหรือส่ิงประดิษฐ์ท่ีนำไปใช้ประโยชน์หรือได้รับรางวัล 

  7. วิทยาลัยผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายในโดยต้นสังกัด และได้รับการรับรองคุณภาพ 

การศึกษาจาก สมศ. 
  8. ครูมีความรู้ความสามารถตรงตามสาขาวิชาท่ีสอน มีทักษะการสอนสามารถปฏิบัติงาน 

สอนบรรลุจุดประสงค์ของหลักสูตร 

  9. บุคลากรมีความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานเป็นท่ีพึงพอใจของผู้ให้บริการ 

  10. วิทยาลัยฯ มีเครื่องมือ อุปกรณ์ ส่ือการสอนท่ีทันสมัยและเพียงพอต่อการจัดการเรียนรู้ 
  11. วิทยาลัยฯ มีสถานประกอบการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจท่ีเป็นภาคีเครือข่ายในการ 

ร่วมกันจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 

  12. วิทยาลัยฯ มีเครือข่ายชุมชนท้องถิ่นในการเผ้าระวังดูแลผู้เรียน 

  13. บุคลากรของวิทยาลัย มีทักษะในการส่ือสารภาษาต่างประเทศ 

           14. วิทยาลัยมีสถานศึกษา/องค์การวิชาชีพในกลุ่มอาเซียนเป็นภาคีเครือข่ายในการ  

  ยุทธศาสตร์ 

   1. ยุทธศาสตร์ การจัดการสอนมุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ 
   2. ยุทธศาสตร์ การบูรณาการการจัดการเรียนรู้ควบคู่คุณธรรม 
   3. ยุทธศาสตร์ การส่งเสริมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของผู้เรียน 
   4. ยุทธศาสตร์ การขับเคล่ือนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา 
   5. ยุทธศาสตร์ การส่งเสริมการสร้างผลงานวิจัย นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์สร้างสรรค์ และ  
โครงงานวิชาชีพของครูและผู้เรียน 
   6. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
   7. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา 
   8. ยุทธศาสตร์ การจัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์ ส่ือการสอน และ ICT ให้เพียงพอและทันสมัย 
   9. ยุทธศาสตร์ การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถานประกอบการ หน่วยงานของรัฐ เพื่อ 
ส่งเสริมการเรียนรู้ 
   10. ยุทธศาสตร์ การสร้างเครือข่ายคุณธรรม เพื่อเช่ือมโยงความร่วมมือกับชุมชน ท้องถิ่น 
   11. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาภาษาต่างประเทศให้แก่บุคลากรและผู้เรียน 
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 กลยุทธ ์

   กลยุทธ์ที่ 1  จัดการสอนมุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ 

- มาตรการท่ี 1. ส่งเสริมให้ครูได้จัดทำแผนการเรียนรู้แบบมุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ 
- มาตรการท่ี 2. ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนให้ระบบทวิภาคี 

   กลยุทธ์ที่ 2  บูรณาการการจัดการเรียนรู้ควบคู่คุณธรรม 

- มาตรการท่ี 1. R-Doo-Dee มีคุณธรรม 
- มาตรการท่ี 2. พัฒนาระบบดูแลผู้เรียน 

   กลยุทธ์ที่ 3  ส่งเสริมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของผู้เรียน 

- มาตรการท่ี 1. ส่งเสริมให้ทุกสาขาวิชานำรายวิชาในหลักสูตรไปจัดการเรียนการ 
สอนในสถานประกอบการ 

   กลยุทธ์ที่ 4  ขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา 

     - มาตรการท่ี 1. ส่งเสริมการจัดการศึกษาตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของสำนักงาน 
คณะกรรมการการาอาชีวศึกษา  

   กลยุทธ์ที่ 5  ส่งเสริมการสร้างผลงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์สร้างสรรค์ และโครงงานวิชาชีพของ
ครูและผู้เรียน 

- มาตรการท่ี 1.พัฒนาฯ บุคลากรด้านการวิจัย 
- มาตรการท่ี 2.ส่งเสริมให้ครูและผู้เรียนได้จัดทำผลงานวิจัย นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์  

สร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาการเรียนรู้และการประกอบอาชีพ 

- มาตรการท่ี 3. ส่งเสริมให้ครูและผู้เรียนได้นำผลงานวิจัย นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์  
สร้างสรรค์ โครงงานวิชาชีพ  โครงงานวิทยาศาสตร์ เข้าประกวดในระดับต่าง ๆ 

   กลยุทธ์ที่ 6  พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

- มาตรการท่ี 1. พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน 
- มาตรการท่ี 2. พัฒนามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับบริบท 

ของการเปล่ียนแปลง 

  กลยุทธ์ที่ 7  พัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา 

- มาตรการท่ี 1. พัฒนาสมรรถนะครูให้เป็นครูมืออาชีพ 
- มาตรการท่ี 2. พัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร 
- มาตรการท่ี 3. สนับสนุนให้ครูมีวิทยฐานะและวุฒิการศึกษาท่ีสูงขึ้น 
- มาตรการท่ี 4. ส่งเสริมให้ครูได้รับการฝึกอาชีพในสถานประกอบการอย่างต่อเนื่อง 
- มาตรการท่ี 5. ส่งเสริมให้ครูได้แลกเปล่ียนเรียนรู้ด้านภาษาและประสบการณ์สากล 

จากประเทศกลุ่มอาเซียน 

   กลยุทธ์ที่ 8  จัดหาเคร่ืองมือ อุปกรณ์ สื่อการสอน ระบบ ICT ให้เพียงพอและทันสมัย 

- มาตรการท่ี 1. จัดการเครื่องมือ อุปกรณ์ ส่ือการสอนให้เพียงพอต่อการจัดการ 
เรียนรู้ 

- มาตรการท่ี 2. ซ่อมแซมบำรุง เครื่องมือ อุปกรณ์ ส่ือการสอนให้อยู่ในสภาพท่ีพร้อม 
ใช้งานอยู่เสมอ 

- มาตรการท่ี 3. พัฒนาระบบ ICT ให้ทันสมัยเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการ 
เรียนรู้ 
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   กลยุทธ์ที่ 9  สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถานประกอบการ หน่วยงานของรัฐ เพื่อส่งเสริมการ
เรียนรู้ 

- มาตรการท่ี 1. เพิ่มความสัมพันธ์กับสถานประกอบการและหน่วยงานเดิม 
- มาตรการท่ี 2. ขยายความร่วมมือสถานประกอบการและหน่วยงานใหม่ 

   กลยุทธ์ที่ 10  สร้างเครือข่ายคุณธรรม เพื่อเชื่อมโยงความร่วมมือกับชุมชน ท้องถ่ิน 

- มาตรการท่ี 1. สร้างความสัมพันธ์กับชุมชน ท้องถิ่น 
- มาตรการท่ี 2. เร่งสร้างเครือข่ายคุณธรรมกับชุมชนท้องถิ่น 

   กลยุทธ์ที่ 11  พัฒนาภาษาต่างประเทศให้แก่บุคลากรและผู้เรียน 

- มาตรการท่ี 1. ส่งเสริมภาษาต่างประเทศให้แก่บุคลากร 
- มาตรการท่ี 2. เร่งพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศให้แก่ผู้เรียน 

   กลยุทธ์ที่ 12  สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถานศึกษา องค์กรวิชาชีพในกลุ่มอาเซียน 

- มาตรการท่ี 1. ส่งเสริมความร่วมมือกับสถานศึกษาหรือองค์กรวิชาชีพในกลุ่ม 
ประเทศอาเซียน 

- มาตรการท่ี 2. ยกระดับสมรรถนะอาชีพสู่มาตรฐานอาเซียน (กลยุทธ์ และมาตรการ 
ต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ มาตรการ ของ สอศ.) 

2.4 เกียรติประวัติของสถานศึกษา 

รางวัลและผลงานของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 
 
 

รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
สถานศึกษาได้รับรางวัลการประเมินศูนย์บ่มเพาะ
ผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับ 4 ดาว 

รางวัลอื่นๆ ชาติ สำนักงานคณะกรรมการ
อาชีวศึกษา 

การแข่งขันฮอนด้าประหยัดเช้ือเพลิง   
(ระดับประเทศ ปีท่ี 23)                                         
The 23rt Honda Eco Mileage Challege 

รอง
ชนะเลิศ 
อันดับ 1 

ชาติ บริษัท เอ.พี. ฮอนด้า 
จำกัด 

สถานศึกษาได้รับรางวัลการประเมินศูนย์บ่มเพาะ
ผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับ 4 ดาว 

รางวัลอื่นๆ ภาค อาชีวศึกษาภาคใต้ 

การแข ่งข ันท ักษะว ิชาช ีพ และทักษะพ ื ้นฐาน                    
ปีการศึกษา 2563 ทักษะการประกวดมารยาทไทย 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค สำนักงานคณะกรรมการ
อาชีวศึกษา 

สถานศึกษาได้รับรางวัลการประเมินศูนย์บ่มเพาะ
ผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับ 3 ดาว 

รางวัลอื่นๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดพังงา 

การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ “เจลโลส 
ขนมจีนอบแห้งข้าวไร่ดอกข่า”ระดับเหรียญทอง  

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดพังงา 

การแข่งขันทักษะการประกวดร้องเพลงไทยสากล 
ประเภทชาย 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดพังงา 

การแข่งขันทักษะการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง 
ประเภทชาย 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดพังงา 

การแข ่งขันท ักษะการประกวดร้องเพลงสากล 
ประเภทชาย 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดพังงา 

การแข ่งข ันท ักษะว ิชาช ีพ และทักษะพ ื ้นฐาน                    
ปีการศึกษา 2563 ทักษะ การประกวดมารยาทไทย 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดพังงา 
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รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การแข่งขันการประกอบ
อาหารไทยเชิงธุรกิจ ประเภทชุดอาหารไทยบรรจุ
กล่อง ระดับเหรียญทอง 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดพังงา 

การแข่งขันทักษะการผสมเครื่องด่ืม ประเภทแฟลร์ 
บาร์เทนเดอร์  

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดพังงา 

การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา จังหวัดพังงา 
ประจำปี 2563 ประเภทกีฬาเซปักตะกร้อ ทีมเดียว
ชาย  อายุไม่เกิน 18 ปี 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดพังงา 
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รางวัลและผลงานของครู และบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2563 

ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
นางนันทนา  บำรุงชาติ ได้รับรางวัลการประเมินศูนย์
บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับ 4 ดาว 

รางวัลอื่นๆ ชาติ สำนักงานคณะกรรมการ
อาชีวศึกษา 

นายวิสุทธิ์  โอทอง  นายสมคิด  ทองสาม                 
นายวีระวฒัน์  แสนวงษ์ นายสิทธิศักดิ์  หมัดอาด้ำ 
และนายบุญรักษ์  เฉลียว ครูควบคุมทีม                      
การแข่งขันฮอนด้าประหยัดเช้ือเพลิง    
(ระดับประเทศ ปีท่ี 23)                                             
The 23rt Honda Eco Mileage Challege 

รอง
ชนะเลิศ 
อันดับ 1 

ชาติ บริษัท เอ.พี. ฮอนด้า 
จำกัด 

นางนันทนา  บำรุงชาติ ได้รับรางวัลการประเมิน
ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับ 4 
ดาว 

รางวัลอื่นๆ ภาค อาชีวศึกษาภาคใต้ 

นางสาวณีรนุช ชัยศรีรัมย์ ครูผู้ควบคุมทีม เข้าร่วม
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน                    
ปีการศึกษา 2563 ทักษะการประกวดมารยาทไทย 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค สำนักงานคณะกรรมการ
อาชีวศึกษา 

นางนันทนา  บำรุงชาติ ได้รับรางวัลการประเมินศูนย์
บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับ 3 ดาว 

รางวัลอื่นๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดพังงา 

นางนันทนา  บำรุงชาติ ครูที ่ปรึกษา การประกวด
สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ “เจลโลสมะขามน้ำสลัด
เพื่อสุขภาพ” ระดับเหรียญทอง  

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดพังงา 

นายปรเมศวร์  คำแปง ครูผู้ควบคุมทีม เข้าร่วมการ
แข่งขันทักษะการประกวดร ้องเพลงไทยสากล 
ประเภทชาย 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดพังงา 

นายปรเมศวร์  คำแปง ครูผู้ควบคุมทีม เข้าร่วมการ
แข่งขันทักษะการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง 
ประเภทชาย 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดพังงา 

นายปรเมศวร์  คำแปง ครูผู้ควบคุมทีม เข้าร่วมการ
แข่งขันทักษะการประกวดร้องเพลงสากล ประเภท
ชาย 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดพังงา 

นางสาวณีรนุช ชัยศรีรัมย์ ครูผู้ควบคุมทีม เข้าร่วม
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน                    
ปีการศึกษา 2563 ทักษะ การประกวดมารยาทไทย 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดพังงา 

นางปิยนุช  สุวรรณมณี ครูผู้ควบคุมทีม เข้าร่วมการ
แข่งขันทักษะวิชาชีพ การแข่งขันการประกอบ
อาหารไทยเชิงธุรกิจ ประเภทชุดอาหารไทยบรรจุ
กล่อง ระดับเหรียญทอง 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดพังงา 
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
นางพิชญรัตน์  โอทอง ครูควบคุมทีมเข้าร่วมการ
แข่งขันทักษะวิชาชีพการแข่งขันทักษะการผสม
เครื่องด่ืม ประเภทแฟลร์ บาร์เทนเดอร์       

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดพังงา 

นายวิสุทธิ์  โอทอง และนายบุญรักษ์  เฉลียว             
ครูควบคุมทีม การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา 
จังหวัดพังงา ประจำปี 2563 ประเภทกีฬาเซปัก
ตะกร้อ ทีมเดียวชาย  อายุไม่เกิน 18 ปี 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดพังงา 
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รางวัลและผลงานของผู้เรียน ปีการศึกษา 2563 

ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
1. นางสาววรภรณ์  ศิริคาม 
2. นางสาวกีรติ  จุลแก้ว 
3. นางสาวณิชนันทน์  แท่นแสง 
ได้รับรางวัลการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ
อาชีวศึกษา ระดับ 4 ดาว 

รางวัลอื่นๆ ชาติ สำนักงานคณะกรรมการ
อาชีวศึกษา 

1. นายเลิศลักษณ์  รวมทรัพย์ 
2. นายธีระเดช  เพชรย้อย 
3. นายพุทธิพงศ์  รอดทุกข์ 
4. นายธนนต์  คชบริรักษ์ 
5. นายโชคอนันต์  เหล่าดี 
ได้รับรางวัลจากการแข่งขันฮอนด้าประหยัดเช้ือเพลิง   
(ระดับประเทศ ปีท่ี 23)                                         
The 23rt Honda Eco Mileage Challege 

รอง
ชนะเลิศ 
อันดับ 1 

ชาติ บริษัท เอ.พี. ฮอนด้า 
จำกัด 

1. นางสาวน้ำฝน  สกุลหม่อง 
2. นายศิริชัย  ปานรักษ์ 
ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะ
พื ้นฐาน ปีการศึกษา 2563 ทักษะการประกวด
มารยาทไทย 

รอง 
ชนะเลิศ 

ภาค อาชีวศึกษาจังหวัด
นครศรีธรรมราช 

1. นางสาววรภรณ์  ศิริคาม 
2. นางสาวกีรติ  จุลแก้ว 
3. นางสาวณิชนันทน์  แท่นแสง 
ได้รับรางวัลในการแข่งขัน การประกวดส่ิงประดิษฐ์
ของคนรุ่นใหม่ “เจลโลสขนมจีนอบแห้งข้าวไร่ดอก
ข่า” ระดับเหรียญทอง  

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดพังงา 

1. นายอดิศร  เมืองแก้ว  
ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะการประกวดร้อง
เพลงไทยสากล ประเภทชาย 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดพังงา 

1. นายนฤพนธ์  ปินุช  
ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะการประกวดร้อง
เพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดพังงา 

1. นายคณิศร  อยู่เย็น  
ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะการประกวดร้อง
เพลงสากล ประเภทชาย 
 
 
 
 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดพังงา 
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
1. นายยุทธา  พันวงษ์ 
2. นางสาวมณฑาทิพย์ 
3. นางสาวภัทราวดี  มุ่ยดา 
ได้ร ับรางวัลจากการแข่งขันทักษะวิชาชีพ การ
แข่งขันการประกอบอาหารไทยเชิงธุรกิจ ประเภทชุด
อาหารไทยบรรจุกล่อง ระดับเหรียญทอง 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดพังงา 

1. นายธีระฉัตร  หมาดสิทธิ์ 
ได้ร ับรางวัลการแข่งขันทักษะการผสมเครื ่องด่ืม 
ประเภทแฟลร์ บาร์เทนเดอร์ 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดพังงา 

1. นายสาธิต  ศรีวิจิตร 
2. นายวัชพล ยอดบำรุง 
3. นายสนธยา  สาระวงค์ 
4.นายพชรพล  สิงอินทร์ 
5.นายวงศ์วิวรรธน์  ชูเอียด 
ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา 
จังหวัดพังงา ประจำปี 2563 ประเภทกีฬาเซปัก
ตะกร้อ ทีมเดียวชาย  อายุไม่เกิน 18 ปี 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดพังงา 
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การดำเนินงานของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 

ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง มีอาคารสำนักงานต้ังอยู่บริเวณร้านค้าสหการ
ของวิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง เลขท่ี 170 หมู่ท่ี 9  ตำบลท้ายเหมือง อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา รหัสไปรษณีย์ 
82120 โทรศัพท์ 076-410202 โทรสาร 076-410203 

ด้านนอกของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 
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ด้านในของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 

 

 

 

 

 



17 
ด้านในของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 
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ความเป็นมาและความสำคัญของการจัดต้ังศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 

 รัฐบาลมีนโยบายในการส่งเสริมให้เกิดผู้ประกอบการใหม่เพิ่มข้ึนท้ังในขนาดกลางและขนาดย่อม เพื่อ 
เป็นรากฐานสำคัญทางเศรษฐกิจ อันจะนำไปสู่การพัฒนาด้านต่าง ๆ ของประเทศ โดยเร่งรัดการดำเนินการท่ีเกี่ยวเนื่องท้ังใน
องค์กรภาครัฐและเอกชน เพื่อขับเคลื่อนนโยบายให้เป็นรูปธรรม อาทิ สตาร์ทอัพไทยแลนด์ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้
ผู้ประกอบการรายใหม่ได้นำเสนอนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที ่มีความน่าสนใจและมีความเป็นไปได้ในการต่อยอดไปสู ่เชิง
พาณิชย์อย่างเต็มรูปแบบ ทั้งนี้คณะกรรมการนโยบายและพัฒนาการศึกษา หรือซุปเปอร์บอร์ดการศึกษา ได้ให้ความสำคัญ
กับการส่งเสริมให้ผู้ท่ีจบอาชีวศึกษามีองค์ความรู้ด้านธุรกิจสามารถออกไปเป็นผู้ประกอบการท่ีต้ังตัวได้โดยไม่จำเป็นต้องเข้าสู่
ภาคแรงงานเพียงอย่างเดียว 

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นหน่วยงานหลักในการจัดการศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพ เพื่อผลิตและ
พัฒนากำลังคนทั้งในระดับกึ่งฝีมือ ระดับฝีมือ ระดับเทคนิค และระดับเทคโนโลยีในทุกสาขาวิชาอย่างมีคุณภาพและ
มาตรฐานสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อมและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสนองความต้องการ
ของตลาดแรงงาน และการประกอบอาชีพอิสระ โดยมีการจัดทำแผนงาน โครงการ และกิจกรรมพัฒนาการศึกษาวิชาชีพด้วย
การพัฒนาทักษะพื้นฐานของเด็กอาชีวะให้มีความรู้ทางด้านการจัดการธุรกิจอย่างแท้จริง ตลอดจนพัฒนาทักษะในการคิดเชิง
สร้างสรรค์ (Creativethinking) ด้วยการสร้างชิ้นงาน สิ่งประดิษฐ์ หรือนวัตกรรมใหม่ตามสาขาวิชาชีพและนำมาต่อยอดใน
เชิงพาณิชย์ รวมไปถึงการสร้างเครือข่ายเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ให้สามารถสร้างช่องทางการเข้าถึงแหล่งทุนและองค์
ความรู้ทางธุรกิจ เพื่อเพิ่มช่องทางอาชีพ (Career path) ใหก้ับผู้เรียน ให้สามารถประกอบธุรกิจได้อย่างเป็นรูปธรรม 

สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ มีการดำเนินโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียน
อาชีวศึกษา ซึ่งอยู่ในแผนงานบูรณการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่มุ่งให้องค์ความรู้ด้านธุรกิจแก่นักเรียน 
นักศึกษาและส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการแก่ผู้เรียนผ่านกระบวนการจัดการเรียนการสอน และกิจกรรมภายใต้ศูนย์บ่ม
เพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา โดยกำหนดให้ทุกสถานศึกษาจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา เพื่อพัฒนา
ศักยภาพของผู้เรียนให้มีประสบการณ์การทำธุรกิจท้ังในและนอกสถานศึกษา เพื่อนำความรู้และประสบการณ์ต่อยอดไปเป็น
ผู้ประกอบการ ซึ่งจะเป็นแนวทางในการสร้างอาชีพและสร้างรายได้ ได้ต่อไปในอนาคต 

วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมืองได้จัดตั้งศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาขึ้นในสถานศึกษา เพื่อพัฒนาและ
ส่งเสริมศักยภาพความเป็นผู้ประกอบการให้กับนักเรียน นักศึกษา และประชาชนท่ัวไปดำเนินโครงการต่าง ๆ เพื่อสร้างองค์
ความรู้และทักษะ ประสบการณ์ให้กับนักเรียน นักศึกษา เพื่อนำความรู้และประสบการณ์มาต่อยอดเป็นผู้ประกอบการ ซึ่ง
เป็นแนวทางในการสร้างอาชีพและรายได้ต่อไปในอนาคต 

 

วัตถุประสงค์ของการจัดต้ังศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 
1. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาความสามารถของนักเรียน นักศึกษา และประชาชนท่ัวไปให้สามารถนำความรู้ 

ทักษะวิชาชีพไปใช้ในการประกอบอาชีพ 
2. เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ทางธุรกิจให้มีความพร้อมท่ีจะประกอบธุรกิจของตนเอง หรือพัฒนาต่อยอดธุรกิจเดิม

ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 
วิสัยทัศน์ (Vision) 
“มุ่งมั่นพัฒนาบ่มเพาะนักเรียน นักศึกษาเพื่อสร้างผู้ประกอบการที่มีศักยภาพในการประกอบธุรกิจ มีคุณธรรม 

จริยธรรม ในการดำเนินธุรกิจได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน” 
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พันธกิจ (Mission)  
1. บ่มเพาะนักเรียน นักศึกษาให้เป็นผู้ประกอบการ 
2. ให้คำปรึกษาในการดำเนินธุรกิจ 
3. ส่งเสริมการประกอบธุรกิจ 
4. สร้างงาน สร้างรายได้ระหว่างเรียน 
5. สร้างเครือข่ายในการบ่มเพาะผู้ประกอบการ 
6. เผยแพร่ความรู้ด้านแผนธุรกิจสู่กลุ่มวิสาหกิจชุมชน 
เป้าหมาย (Gola) 
นักเรียน นักศึกษา กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และประชาชนท่ัวไปท่ีมีความสนใจในการประกอบธุรกิจ 
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โครงสร้างการบริหารศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

   

บริษัทสกายไลน์ ยูนิต้ี 
จำกัด 

นางนันทนา บำรุงชาติ 
 รองประธานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ

อาชีวศึกษา 
                                                 นางนันทนา  บำรุงชาติ 

หัวหน้าศนูย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 

นายคัมภีร์ นิลวรรณ                                                      

ประธานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 

ฝ่ายฝึกอบรม ฝ่ายบ่มเพาะ ฝ่ายนวัตกรรม 

นางสาวภัสสร งามมณีกาญจน์ 
ครูแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ 

 

ฝ่ายธุรการ 

นางนันทนา  บำรุงชาติ 
หัวหน้าศูนย์บ่มเพาะฯ 

 

นางนันทนา  บำรุงชาติ 
หัวหน้าแผนกวิชาการตลาด 

 

 

 

 

 

 

นางสายใจ  บุตตะ 
หัวหน้าแผนกวิชาการบัญช ี

 

นางนันทนา  บำรุงชาติ 
ผู้ช่วยหัวหน้างานวิจัยฯ 

 

นางสาวอิศราพร เกตุแก้ว 
หัวหน้างานวิจัยฯ 

 

นางสาวธัญญพัฒน์ อนุรักษ์วรกุล 
เจ้าหน้าที่งานวิจัยฯ 

 

นางสาวศิริพร  ชัยศรีรัมย ์
เจ้าหน้าที่ศูนย์บ่มเพาะฯ 

 

   นางสาวสุดารัตน์ ชัยศิร ิ
ผู้ช่วยศูนย์บ่มเพาะฯ 

 

นายจิรเดช ส่องแสง 
หัวหน้าแผนกวิชาเทคโนโลยฯ 

 
 

 

 

 

 

         นายณัฐพงศ์ นิจกิจ 
ครูแผนกวิชาไฟฟา้กำลัง 

 

นางสาวสุดารัตน์ ชัยศิริ 
ครูแผนกวิชาตลาด 
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              โครงสร้างองค์กรศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง 

 
                                                                                                                                                                   

                    นายคัมภีร์ นิลวรรณ                                                                                                                                                  
ประธานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาช ีวศึกษา                                           

               นางนันทนา บำรุงชาติ 
                   รองประธานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา                     

                           

                                                                         นางสุภาวดี ทองนอก                 นางนันทนา บำรุงชาติ                              นายจิรเดช ส่องแสง 
                                                                                                คณะกรรมการที่ปรึกษาภายนอก     หัวหน้าศูนย์บม่เพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา        คณะกรรมการที่ปรึกษาภายใน    
 

 

                  นางนันทนา บำรุงชาติ                                              นายจิรเดช ส่องแสง                                               นางสาวอิศราพร เกตุแก้ว                                                               นางสาวสุดารัตน์ ชัยศิริ                                         
                             ฝ่ายอบรม                                                            ฝ่ายบ่มเพาะ                                                         ฝ่ายนวัตกรรม                                                                 ฝ่ายธุรการ 

                       นางสาวสุดารัตน์ ชัยศิริ                                      นางนันทนา บำรุงชาติ                                              นางสาวภัสสร งานมณีกาญจน์                                                          นางศิริพร ชัยศรีรัมย์                                                                                              
                                       ฝ่ายอบรม                                                            ฝา่ยบ่มเพาะ                                                             ฝ่ายนวัตกรรม                                                                ฝ่ายธุรการ                                             

                     
                                   นางสายใจ บุตตะ                                                               นางสายใจ บุตตะ                                                นางสาวธัญญาพัฒน์ อนุรักษ์วรกุล 
                            ฝ่ายอบรม                                                           ฝ่ายบ่มเพาะ                                                            ฝ่ายนวัตกรรม                                                                                                
 

                                                                                                             
                                                                                                                                นายณัฐพงศ์ นิจกิจ 

                                                                                                                      ฝ่ายบ่มเพาะ   
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  กระบวนการบ่มเพาะผูป้ระกอบการ 
   

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประชาสัมพันธ ์

รับสมัคร/สรรหา 

 คัดเลือก 

 
ประเมินศักยภาพของผู้เขา้รับการบ่มเพาะ 

เข้ารบัการอบรมการเป็นผู้ประกอบการ 

จัดตั้งกลุม่ธุรกิจ/เขียนแผนธุรกิจ/ประเมินแผน 

ดำเนินการประกอบธุรกิจ 

สรุปผล/ประเมินผล 
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วิทยาลยัการอาชีพท้ายเหมือง

หมือง 

ศูนย์บ่มเพาะ

ผู้ประกอบการ

อาชีวศึกษา 

ครูที่ปรึกษาธุรกิจ 

     (แยกตามแผนกวิชา) 

 

 

 
คณะกรรมการที่ปรึกษา 

(บุคคลภายนอก) 

คณะกรรมการศูนย์ 

- ผู้อำนวยการวิทยาลัย 
- รองผู้อำนวยการฝ่าย    
  แผนงานฯ 
- หัวหน้าศูนย์บ่มเพาะ 

- คณะกรรมการบริหาร  

  ศูนย์ฯ 

 

 

ขั้นที่ 1 

ให้ความรู้โดย

พัฒนาศักยภาพ

นักเรียนนักศึกษา

เพื่อการเป็น

ผู้ประกอบการ 

 

ขั้นที่ 2  

จัดประกวดการ

เขียนแผนธุรกิจของ

นักเรียนนักศึกษา

เพื่อให้ได้รับการ

ส่งเสริม 

 

 

ขั้นที่ 3 

ดำเนินการตาม

แผนธุรกิจที่ได้รับ

การสนับสนุนจาก

วิทยาลัย 

ขั้นที่ 4 

ติดตามให้คำแนะนำ 

ตรวจสอบ และ

ประเมินผลการทำ

ธุรกิจ 

 

ขั้นที่ 5 

นำผลิตภัณฑ์

จำหน่ายและ

ให้บริการแก่ชุมชน

เน่ืองในโอกาสต่าง ๆ 

 

วัตถุประสงค์ของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 
1.นักเรียนนกัศึกษามีความรู้ความเข้าใจในการเขียนแผนธุรกิจ 
2.นักเรียนนกัศึกษาเขียนแผนธุรกิจและนำไปประกอบอาชีพสร้างรายได้ให้กับตนเอง 
3.นักเรียนนกัศึกษามีความพร้อมท่ีจะเริ่มประกอบธุรกิจของตนเองและพัฒนาต่อยอดธุรกิจเดิมได้อย่าง 
   มั่นคงและยั่งยืน 
4.นักเรียนนกัศึกษามีเจตคติท่ีดีในการประกอบธุรกิจ 
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แผนงาน/โครงการตามพันธกิจและเป้าหมาย 

พันธกิจที่ 3.1 ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิชาชีพสอดคล้องกับ
ความต้องการของสถานประกอบการและการประกอบอาชีพอิสระให้มีคุณภาพได้มาตรฐานในระดับสากล 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนากำลังคนด้านอาชีวศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศ/ด้านกำลังคนอาชีวศึกษามีสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานและการพัฒนา
ประเทศ 
แผนงาน/โครงการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา งบประมาณ 
1. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียน
แผนธุรกิจ ผู้ประกอบการอาชีวศึกษา” 
   1.1 อบรมด้านการเขียนแผนธุรกิจ ประกวด
และเมินความเป็นไปได้ของแผนธุรกิจ 
   1.2 สนับสนุนและต่อยอดการประกอบธุรกิจ 

นางนันทนา  บำรุงชาติ 
และแผนกวิชาต่าง ๆ ท่ี
เข้าร่วมโครงการ 

 
 
เดือน ก.ค.64 
 
เดือน ก.ค.64 - 
เดือน ก.พ.65 

 
 

18,000 
 

20,000 

2. โครงการศึกษาดูงานในสถานประกอบการ นางนันทนา บำรุงชาติ 
และแผนกวิชาต่าง ๆ ท่ี
เข้าร่วมโครงการ 

 
เดือน ส.ค.64 
 

 
3,000 

3. โครงการพัฒนาศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ
อาชีวศึกษา 

นางนันทนา  บำรุงชาติ เดือน ก.ค.64 - 
เดือน ก.พ.65 

69,000 

4. จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์สำนักงานศูนย์บ่มเพาะ นางนันทนา  บำรุงชาติ 
 

เดือน มิ.ย.64 - 
เดือน ก.พ.65 

20,000 

5. โครงการนิเทศติดตามการดำเนินงานของ
ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 

นางนันทนา  บำรุงชาติ 
และแผนกวิชาต่าง ๆ ท่ี
เข้าร่วมโครงการ 

เดือน ส.ค.64 - 
เดือน ก.พ.65 
 

 
- 

6. การวิเคราะห์ความยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจ นางนันทนา  บำรุงชาติ 
และแผนกวิชาต่าง ๆ ท่ี
เข้าร่วมโครงการ 

 
เดือน ก.พ.65 
 

 
- 

รวม 130,000 
 
 
 
 
 
 

 



25 

สรุปแผนการดำเนินงานตามแผนงาน / โครงการ 

ท่ี แผนงาน /โครงการ ปี 2564 ปี 2565 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

1. บริหารจัดการศูนย์บ่ม
เพาะให้มีศักยภาพ
ตามภารกิจ 

            

2. ส่งเสริมธุรกิจท่ี
ดำเนินการต่อเนื่อง/
ต่อยอดธุรกิจ 

            

3. ส่งเสริมการเป็น
ผู้ประกอบการธุรกิจ
รายใหม่ 

            

 3.1 ประชาสัมพันธ์
โครงการ  

            

 3.2 ดำเนินการบ่ม
เพาะ 

            

 3.3 ประกวดแผน
ธุรกิจ 

            

 3.4 ศึกษาดูงานใน
สถานประกอบการ 

            

 3.5 ส่งเสริมการทำ
ธุรกิจ 

            

4. นิเทศ ติดตามผลการ
ดำเนินงานของธุรกิจ 

            

5. รายงานผลการ
ดำเนินงานทาง
ออนไลน ์

            

6. ประเมินผลระดับ 
อศจ. 

            

7. ประเมินผลระดับภาค             
8. ประเมินระดับชาติ             
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ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 

 ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔  
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 ปฏิทินการปฏิบัติงานโครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 
วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง ประจำปีการศึกษา 2564 

ลำดับ วันที่ รายการปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 
1. 1 – 31 พ.ค.64 

 
1. แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงานของศูนย์บ่มเพาะ 
2. ประชุมวางแผนเตรียมความพร้อมในการดำเนินงาน 
3. เชิญหัวหน้าแผนก ครูท่ีปรึกษาโครงการ และ  
คณะกรรมการประชุมวางแผนดำเนินการ 
4. ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนส่งแผนธุรกิจเข้าประกวด 
5. จัดเตรียมเอกสารศูนย์บ่มเพาะ 
6. ปรับปรุงสำนักงานศูนย์บ่มเพาะ 
7. ให้คำแนะนำปรึกษาด้านธุรกิจแก่นักเรียนและผู้สนใจ 

1. หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผล
การค้าและประกอบธุรกิจ 

2. 1 – 30 มิ.ย.64 
 

1. แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินโครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการเขียนแผนธุรกิจประจำปี 2563 
2. ขออนุญาตดำเนินโครงการฝึกอบรมเขียนแผนธุรกิจ 
3. เสนอโครงการเพื่ออนุมัติโครงการฝึกอบรมเขียนแผน
ธุรกิจ 
4. ขออนุมัติโครงการฝึกอบรมเขียนธุรกิจ 

1. หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผล
การค้าและประกอบธุรกิจ 
2. คณะกรรมการท่ีเกี่ยวข้อง
ตามคำส่ัง 

3 1 – 31 ก.ค.64 1. ประชุมคณะกรรมการ 
2. ดำเนินการอบรมแผนธุรกิจและเขียนแผนธุรกิจของ
นักเรียนกลุ่มเป้าหมายและครูท่ีปรึกษาโครงการ 
3. กำหนดส่งแผนธุรกิจ 
4. ขออนุญาตดำเนินการตามแผนธุรกิจ 
5. ขออนุมัติโครงการตามแผนธุรกิจ 
6. แต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาตัดสินแผนธุรกิจระดับ
สถานศึกษา 
7. นิเทศกำกับติดตามให้คำปรึกษาแก่นักเรียนท่ี
ประกอบธุรกิจ 

1. หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผล
การค้าและประกอบธุรกิจ 
2. คณะกรรมการท่ีเกี่ยวข้อง
ตามคำส่ัง 
3. นักเรียน 

4 1 – 31 ส.ค.64 1. ศึกษาดูงาน จัดเตรียมเอกสารเพื่อสรุปผลโครงการ 
2. จัดเตรียมเอกสารเพื่อสรุปโครงการศึกษาดูงาน 
3. นิเทศ กำกับติดตามให้คำปรึกษาแก่นักเรียนท่ี
ประกอบธุรกิจ 

1. หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผล
การค้าและประกอบธุรกิจ 
2. คณะกรรมการท่ีเกี่ยวข้อง
ตามคำส่ัง 

5. 
 

1 – 30 ก.ย.64 1. รายงานการดำเนินโครงการ ของภาคเรียนท่ี 1 ปี
การศึกษา 2564 
 
 
 

1. หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผล
การค้าและประกอบธุรกิจ 
2. คณะกรรมการท่ีเกี่ยวข้อง
ตามคำส่ัง 
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ลำดับ วันที่ รายการปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 

6. 1 – 31 ต.ค.64 1. นิเทศ กำกับติดตามให้คำปรึกษาแก่นักเรียนท่ี
ประกอบธุรกิจ 
2. ให้คำแนะนำปรึกษาด้านธุรกิจแก่นักเรียนและผู้สนใจ 

1. หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผล
การค้าและประกอบธุรกิจ 
2. คณะกรรมการท่ีเกี่ยวข้อง
ตามคำส่ัง 

7. 1 – 30 พ.ย.64 1. นิเทศ กำกับติดตามให้คำปรึกษาแก่นักเรียนท่ี
ประกอบธุรกิจ 
2. ให้คำแนะนำปรึกษาด้านธุรกิจแก่นักเรียนและผู้สนใจ 

1. หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผล
การค้าและประกอบธุรกิจ 
2. คณะกรรมการท่ีเกี่ยวข้อง
ตามคำส่ัง 

8. 1 – 31 ธ.ค.64 1. นิเทศ กำกับติดตามให้คำปรึกษาแก่นักเรียนท่ี
ประกอบธุรกิจ 
2. ให้คำแนะนำปรึกษาด้านธุรกิจแก่นักเรียนและผู้สนใจ 

1. หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผล
การค้าและประกอบธุรกิจ 
2. คณะกรรมการท่ีเกี่ยวข้อง
ตามคำส่ัง 

9. 1 – 31 ม.ค.65 1. นิเทศ กำกับติดตามให้คำปรึกษาแก่นักเรียนท่ี
ประกอบธุรกิจ 
2. ให้คำแนะนำปรึกษาด้านธุรกิจแก่นักเรียนและผู้สนใจ
  
 

1. หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผล
การค้าและประกอบธุรกิจ 
2. คณะกรรมการท่ีเกี่ยวข้อง
ตามคำส่ัง 

10. 1 – 28 ก.พ.65 1. นิเทศ กำกับติดตามให้คำปรึกษาแก่นักเรียนท่ี
ประกอบธุรกิจ 
2. ให้คำแนะนำปรึกษาด้านธุรกิจแก่นักเรียนและผู้สนใจ
3. สรุปผลโครงการ 
4. รายงานผลโครงการของภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 
2564 

1. หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผล
การค้าและประกอบธุรกิจ 
2. คณะกรรมการท่ีเกี่ยวข้อง
ตามคำส่ัง 

 

หมายเหตุ :   ระยะเวลาการดำเนินงานอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม 
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ปฏิทินปฏิบัติงานโครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา  
        วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง ประจำปีการศึกษา 2564 
 

กิจกรรม ไตรมาสที่ 1 
(ต.ค.-ธ.ค.63) 

ไตรมาสที่ 2 
(ม.ค.-มี.ค.64) 

ไตรมาสที่ 3 
(เม.ย.-มิ.ย.64) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค.--ก.ย.64) 

ไตรมาสที่ 5 
(ต.ค.-ธ.ค.64) 

1. แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินการ
ศูนย์บ่มเพาะฯ 
 

     

2. ประชุมวางแผนเตรียมความพร้อม
การดำเนินการ 

     

3. เชิญหัวหน้าแผนกวิชา ครูท่ี
ปรึกษาโครงการ และคณะกรรมการ
การประชุมวางแผนดำเนินการ 

     

4. ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนส่งแผน
ธุรกิจเข้าประกวด 

     

5. จัดเตรียมเอกสารศูนย์บ่มเพาะ 
 

     

6. ปรับปรุงสำนักงานศูนย์บ่มเพาะ 
 

     

7. ให้คำแนะนำปรึกษาด้านธุรกิจแก่
นักเรียนและผู้ท่ีสนใจ 

     

8. แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนิน
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเขียน
แผนธุรกิจ ประจำปี 2564 

     

9. ขออนุญาตดำเนินโครงการ
ฝึกอบรมเขียนแผนธุรกิจ 

     

10. เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ
โครงการฝึกอบรมการเขียนแผนธุรกิจ 

     

11. ขออนุมัติดำเนินโครงการ
ฝึกอบรมเขียนแผนธุรกิจ 

     

12. ประชุมคณะกรรมการฝึกอบรม
เขียนแผนธุรกิจ 

     

13. ดำเนินการฝึกอบรมแผนธุรกิจ   
และเขียนแผนธุรกิจของนักเรียน
กลุ่มเป้าหมายและครูท่ีปรึกษา
โครงการ 

     



30 

ปฏิทินปฏิบัติงานโครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 
        วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง ประจำปีการศึกษา 2564 
 

กิจกรรม ไตรมาสที่ 1 
(ต.ค.-ธ.ค.63) 

ไตรมาสที่ 2 
(ม.ค.-มี.ค.64) 

ไตรมาสที่ 3 
(เม.ย.-มิ.ย.64) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค.-ก.ย.64) 

ไตรมาสที่ 5 
(ต.ค.-ธ.ค.64) 

14. กำหนดส่งแผนธุรกิจ 
 

     

15. ขออนุญาตดำเนินการตามแผน
ธุรกิจ 
 

     

16. ขออนุมัติโครงการตามแผนธุรกิจ 
 

     

17. แต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณา
ตัดสินแผนธุรกิจระดับสถานศึกษา 

     

18. จัดสรรงบประมาณตามแผน
ธุรกิจ 

     

19. นิเทศติดตามให้คำปรึกษาแก่
นักเรียนท่ีประกอบธุรกิจ (ครั้งท่ี 1) 

     

20. ศึกษาดูงานในสถาน
ประกอบการ 

     

21. จัดเตรียมเอกสารเพื่อสรุป
โครงการศึกษาดูงานในสถาน
ประกอบการ 

     

22. นิเทศ กำกับติดตามให้คำปรึกษา
แก่นักเรียนท่ีประกอบธุรกิจ  
(ครั้งท่ี 2) 

     

23. ให้คำแนะนำปรึกษาด้านธุรกิจ
แก่นักเรียนและผู้ท่ีสนใจ 

     

24. ให้คำแนะนำปรึกษาด้านธุรกิจ
แก่นักเรียนและผู้ท่ีสนใจ 

     

25. นิเทศ กำกับติดตามให้คำปรึกษา
แก่นักเรียนท่ีประกอบธุรกิจ  
(ครั้งท่ี 3) 

     

26. รายงานผลโครงการดำเนินงาน
ของแผนธุรกิจประจำปี 2564 
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โครงการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
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วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง 
โครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 256๔ 

        
 

1. ชื่อโครงการ   พัฒนาศักยภาพผู้เรียนอาชีวศึกษาในการเป็นผู้ประกอบการ  
ผู้รับผิดชอบโครงการ (ช่ือ-สกุล)  นางนันทนา   บำรุงชาติ 
งานส่งเสริมผลิตผลทางการค้าและการประกอบธุรกิจ   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
 

2. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล 
ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ได้มีนโยบายจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ  เพื่อสร้าง

ผู้ประกอบการใหม่นั้น ทางวิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง ได้จัดทำโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระใน
กลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษาเพื่อให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชน ได้ฝึกปฏิบัติจริงในสถานประกอบธุรกิจ  โดย
ทางวิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมืองได้ส่งเสริมสนับสนุนด้านความรู้และทักษะในการปฏิบัติงาน เพื่อพัฒนา
นักเรียน  นักศึกษาให้สามารถต่อยอดเป็นผู้ประกอบการใหม่ในอนาคต และเพื่อผลักดันให้เกิดธุรกิจใหม่นำร่อง
สู่ระบบเศรษฐกิจของไทยและเพิ่มความเข้มแข็งให้กับชุมชนทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของ
วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง พ.ศ.2564 

- มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ข้อที่ 3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่ง
การเรียนรู้ 

 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
3.1 เพื่อพัฒนาศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีพอิสระในสถานศึกษา 
3.2 เพื่อส่งเสริม สนับสนุนสร้างโอกาสให้ผู้เรียนท้ังระบบปกติและระบบทวิภาคีได้มีธุรกิจเป็นของ

ตนเอง  
3.3 เพื่อเสริมสร้างศักยภาพครูให้มีองค์ความรู้ด้านการเป็นผู้ประกอบการและการจัดการศึกษาด้าน

ธุรกิจ 
3.4 เพื่อพัฒนาศักยภาพและสร้างแรงจูงใจหรือทางเลือกในการประกอบอาชีพอิสระ 

 

4. ผลผลิตโครงการ (Output) 
  ได้รับการตอบรับจากแผนกวิชาต่างๆ และมีจำนวนนักเรียน นักศึกษาระบบปกติและระบบทวิภาคี 
จำนวน 30 คน ท่ีสนใจเข้าร่วมโครงการ 
 

5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) 
  มีนักเรียน นักศึกษาระบบปกติและระบบทวิภาคีจากแผนกวิชาต่างๆ ท่ีเข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้น 
 

6. กลุ่มเป้าหมาย 
6.1 นักเรียน นักศึกษาระบบปกติและระบบทวิภาคีท่ีเข้าร่วมโครงการ  จำนวน  30  คน 
6.2 มีกลุ่มธุรกิจท่ีเกิดขึ้นจากการเข้าร่วมโครงการ  จำนวน  4  กลุ่ม 
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7. พื้นที่ดำเนินการ 
  วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง 
 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
8.1  นักเรียน นักศึกษาระบบปกติและระบบทวิภาคีมีทักษะในการประกอบอาชีพอิสระ 
8.2  นักเรียน นักศึกษาระบบปกติและระบบทวิภาคีมีศักยภาพในการทำงานโดยได้เรียนรู้จากการ 

ปฏิบัติงาน 
 

9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ 
9.1  นักเรียน นักศึกษาระบบปกติและระบบทวิภาคีท่ีเข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในการ 

จัดทำธุรกิจอย่างแท้จริง 
9.2  ส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาระบบปกติและระบบทวิภาคีมีอาชีพอิสระของตนเอง 

 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ 1. นักเรียน นักศึกษาระบบปกติและระบบทวิภาคีท่ีเข้าร่วมโครงการ   

2. มีกลุ่มธุรกิจท่ีเกิดขึ้นจากการเข้าร่วมโครงการ   
30 คน 
4 กลุ่ม 

เชิงคุณภาพ 1. นักเรียน นักศึกษาระบบปกติและระบบทวิภาคีท่ีเข้าร่วมโครงการมี
ความรู้ความเข้าใจในการจัดทำธุรกิจอย่างแท้จริง 
2. ส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาระบบปกติและระบบทวิภาคีมีอาชีพ
อิสระของตนเอง 

 

เชิงเวลา ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564  
เชิง
ค่าใช้จ่าย 

เป็นเงินงบประมาณท้ังส้ิน 150,000 บาท  ได้แก่ 
1. ค่าใช้สอย        40,000 บาท 
2. ค่าวัสดุ         100,000 บาท 
3. ค่าตอบแทน     10,000 บาท 

150,000 บาท 
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10. สรุปผลขั้นตอน/วิธีการดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้:  
 

 
 

ข้ันตอน/
วิธีดำเนินการ 

ดำเนินการในไตร
มาส (√) 

เป้าหมาย 
(เช่น ใคร 

จำนวน ครั้ง 
เร่ือง ฯลฯ) 

 
หมวดเงิน ระบุจำนวนเงิน : บาท 

1 2 3 4  
ปวช. 

 
ปวส. 

 
ระยะสั้น 

 
อุดหนุน 

 
บกศ. 

 
อื่นๆ 

1.เขียนโครงการ
และเสนอโครงการ 

✓    เสนอโครงการ
ต่อผู้บริหาร 

     150,000 

2.ขออนุมัติโครงการ ✓    คณะกรรมการ
ดำเนินงาน 

      

3.ดำเนินตาม
โครงการ 
   - ประชุม
คณะกรรมการ
ดำเนินงาน 
   - อบรมบ่มเพาะ
ให้ความรู้ในการ
จัดทำธุรกิจ 
   - ดำเนินการ
ส่งเสริมการประกอบ
อาชีพ 
   - ศึกษาดูงาน ณ 
สถานประกอบการ 
- นิเทศติดตามการ
ดำเนินงานของ
นักเรียน 

  
 
✓ 

   
คณะกรรมการ
ดำเนินงาน 
นักเรียน /
นักศึกษา 
 
 
สถาน
ประกอบการ 
ครูท่ีปรึกษา
โครงการ/
หัวหน้างาน 

      

4. ประเมินผล
โครงการ 

 ✓   นักเรียน 
นักศึกษาท่ีเข้า
ร่วมโครงการ 

      

5. สรุปผลโครงการ  ✓   นักเรียน 
นักศึกษาท่ีเข้า
ร่วมโครงการ 

      

รวม      150,000 
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คู่มือศูนย์บ่มเพาะผูป้ระกอบการอาชีวศึกษา 
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   โครงสร้างการบริหารศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        - ครูที่ปรึกษาธุรกิจ               - หัวหน้าแผนกวิชา 
                                            - ครูที่ปรึกษาเฉพาะด้าน        - หัวหน้าวิจัย 
                                              (ด้านบัญชี/การผลิต/          - ครูสอนโครงงาน/โครงการ/สิ่งประดิษฐ์ 
                                              การตลาด/การจัดการ)  
 

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ตามโครงสร้าง  
 

1. ประธานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา มีหน้าท่ี ส่งเสริม สนับสนุน ให้คำปรึกษา ร่วมกับ
คณะกรรมการดำเนินงานกำหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ และกำกับดูแล ติดตาม ประเมินผลการบ่มเพาะ
ให้บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายท่ีกำหนด  

 

2. รองประธานศูนย์บ ่มเพาะผู ้ประกอบการอาชีวศึกษา  มีหน้าที ่ช่วยเหลือประธาน ศูนย์บ่มเพาะ
ผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ในการส่งเสริม สนับสนุน ให้คำปรึกษา ร่วมกับคณะกรรมการดำเนินงานกำหนด 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ และกำกับดูแล ติดตาม ประเมินผลการบ่มเพาะให้บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์
และเป้าหมายท่ีกำหนด 
  

3. คณะกรรมการที่ปรึกษาภายนอก ประกอบด้วย ตัวแทนของหน่วยงานต่อไปนี้ ได้แก่ หอการค้าจังหวัด 
ธนาคารออมสิน อุตสาหกรรมจังหวัด พัฒนาชุมชน พาณิชย์จังหวัด ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง     
และขนาดย่อม ฯลฯ มีหน้าท่ี ให้คำปรึกษา ร่วมกับคณะกรรมการดาเนินงานให้บรรลุผลสำเร็จตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายท่ีกำหนด  

ประธานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 
(ผู้อำนวยการวิทยาลัย) 

 

รองประธานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 
(รองผู้อำนวยการฝา่ยแผนงานและความร่วมมือ) 

 

หัวหน้าศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 
 

ฝ่ายบ่มเพาะ ฝ่ายฝึกอบรม ฝ่ายธุรการ ฝ่ายนวัตกรรม 

คณะกรรมการ
ปรึกษาภายนอก 

คณะกรรมการ
ปรึกษาภายใน 
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4. คณะกรรมการที่ปรึกษาภายใน ประกอบด้วย รองผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ รองผู้อานวยการฝ่ายบริหาร
ทรัพยากร รองผู ้อานวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน  นักศึกษา หัวหน้าแผนกวิชา หัวหน้างาน ครู
ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถในการเป็นผู้ประกอบการ มีหน้าท่ี ให้คำปรึกษา ร่วมกับคณะกรรมการ
ดำเนินงานให้บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายท่ีกำหนด 
  

5. หัวหน้าศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา มีหน้าท่ี  
1) ทำหน้าที่บริหารจัดการศูนย์บ่มเพาะฯ ประสานงานสร้างความร่วมมือกับฝ่ายต่าง ๆ ให้เป็นไป

ตามท่ีคณะกรรมการบริหารศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษากำหนด  
2) ดำเนินการบ่มเพาะกลุ่มเป้าหมาย ตลอดจนประสานงานในการจัดหาที่ปรึกษาธุรกิจ ที่ปรึกษา

บัญชี ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย  
3) ประสานงานกับสถาบันการเงินและหน่วยงานอื่น ๆ เพื่อหาแหล่งเงินทุนสนับสนุนกลุ่มเป้าหมาย  
4) ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน/เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน ตามความต้องการของแต่ละกลุ่ม  
5) รับผิดชอบอาคารสถานที่ วัสดุ ครุภัณฑ์ เครื ่องมือและอุปกรณ์ในศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ

อาชีวศึกษา  
6) ดำเนินการดูแลการเบิกจ่ายงบประมาณ และเงินรายได้ต่าง ๆ ให้เป็นไปตามระเบียบทางราชการ 

และท่ีคณะกรรมการบริหารศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษากำหนด  
7) สรุปผลและรายงานผลการดำเนินงาน  
8) งานอื่น ๆ ตามท่ีสถานศึกษามอบหมาย 
 

6. ฝ่ายฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ มีหน้าท่ี  
1) ประสานงานในการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ  จัดทำตารางการฝึกอบรม เชิงปฏิบัติการตาม

หลักสูตรของสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ จัดหาวิทยากร สร้างเครือข่ายธุรกิจ และกำหนด
กิจกรรมท่ีเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้เข้ารับการบ่มเพาะการเป็นผู้ประกอบการ  

2) ประสานงานกับแผนกวิชาต่าง ๆ เพื่อรับสมัครผู้เรียนที่มีความสนใจในการเข้ารับการพัฒนา
ศักยภาพผู้เรียนในการเป็นผู้ประกอบการ และผู้เกี่ยวข้อง เพื่อให้การจัดอบรมได้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์  

3) สรุปผลและรายงานผลการดำเนินงาน  
4) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีสถานศึกษามอบหมาย 

 

7. ฝ่ายบ่มเพาะ ประกอบด้วย ครูที ่ปรึกษาธุรกิจ และครูที ่ปรึกษาเฉพาะด้าน (ด้านบัญชี ด้านการผลิต      
ด้านการตลาด และด้านการจัดการ) มีหน้าท่ี  

1) สรรหา พิจารณาคัดเลือกผู้เรียนท่ีมีศักยภาพ หรือผู้ท่ีสนใจเข้ารับการบ่มเพาะการเป็น 
ผู้ประกอบการ  

2) ทำหน้าท่ีเป็น “พี่เล้ียง” ให้การดูแลและให้คำแนะนำปรึกษาในการทำธุรกิจ แก่ผู้เข้ารับการ            
บ่มเพาะการเป็นผู้ประกอบการ  

3) ประสานงานกับผู้ท่ีเกี่ยวข้องและงานต่าง ๆ เพื่อจัดกิจกรรมการบ่มเพาะการเป็นผู้ประกอบการ  
4) สรุปผลและรายงานผลการดำเนินงาน  
5) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีสถานศึกษามอบหมาย  
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8. ครูที่ปรึกษาธุรกิจ มีหน้าท่ี  

1) ให้คำปรึกษาในการจัดตั้งกลุ่มธุรกิจ การเขียนแผนธุรกิจ การจดทะเบียนธุรกิจ การปฏิบัติงานให้
ถูกต้องตามระเบียบของสถานศึกษา และกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง  

2) นิเทศติดตามการปฏิบัติงาน ให้คำแนะนำ และช่วยแก้ไขปัญหาการดำเนินงานของผู้เข้ารับการ   
บ่มเพาะการเป็นผู้ประกอบการ ในด้านการจัดการธุรกิจ การจัดทำบัญช ีการตลาด การเงิน และอื่น ๆ  

3) ประสานงานจัดหาท่ีปรึกษาเฉพาะเรื่อง เพื่อให้คำปรึกษาปัญหาเชิงลึกเฉพาะราย  
4) ให้คำปรึกษาแนะนำการจัดทำเอกสารรายงาน สรุปผลการประกอบการ การเขียน Best Practice 

และเอกสารเพื่อการรายงานผลต่อสถานศึกษา  
5) จัดทำแผนการนิเทศและรายงานผลการนิเทศตลอดภาคเรียน หรือตามเวลาที่กำหนด และเมื่อ

ส้ินสุดการบ่มเพาะการเป็นผู้ประกอบการเสนอสถานศึกษาเพื่อทราบ  
6) สรุปผลและรายงานผลการดำเนินงาน  
7) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 

9. ครูที่ปรึกษาด้านบัญชี มีหน้าท่ี  
1) ดูแลให้คำปรึกษาในการจัดทำบัญชีของผู้ประกอบการ  
2) ให้คำปรึกษาและรับรองการจัดทำางบแสดงฐานะการเงนิ งบกำไรขาดทุน และรายงานทางการเงนิ

อื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องร่วมกับผู้ประกอบการ  
3) ให้คำปรึกษาในการจัดสรรกำไรสุทธิของผู้ประกอบการ  
4) สรุปผลและรายงานผลการดำเนินงาน  
5) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

  

10. ครูที่ปรึกษาด้านการผลิต มีหน้าท่ี  
1) ดูแลให้คำปรึกษาด้านการผลิตของผู้ประกอบการ  
2) สรุปผลและรายงานผลการดำเนินงาน  
3) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย  
 

11. ครูที่ปรึกษาด้านการตลาด มีหน้าท่ี  
1) ดูแลให้คำปรึกษาด้านการตลาดของผู้ประกอบการ  
2) สรุปผลและรายงานผลการดำเนินงาน  
3) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย  
 

12. ครูที่ปรึกษาด้านการจัดการ มีหน้าท่ี  
1) ดูแลให้คำปรึกษาด้านการจัดการของผู้ประกอบการ  
2) สรุปผลและรายงานผลการดำเนินงาน  
3) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
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13. ฝ่ายนวัตกรรม ประกอบด้วย หัวหน้าแผนกวิชา หัวหน้างานวิจัย และครูผู้สอนวิชาโครงการ/โครงงาน/
ส่ิงประดิษฐ์ มีหน้าท่ี  

1) ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เข้ารับการบ่มเพาะ แสวงหา และพัฒนานวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ เพื่อนำไปต่อ
ยอดในเชิงพาณิชย์ หรือนำไปสู่การจดอนุสิทธิบัตร  
 

2) สรุปผลและรายงานผลการดำเนินงาน  
3) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีสถานศึกษามอบหมาย  

 

14. ฝ่ายธุรการ มีหน้าท่ี  
1) จัดการระบบงานทางด้านสารบรรณ และเอกสารภายในหน่วยงาน  
2) จัดทำเอกสารเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ  
3) รวบรวมระเบียบ ข้อบังคับ ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สถานศึกษาและ

หน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน  
4) ให้บริการด้านเอกสาร แบบฟอร์มต่าง ๆ เครื ่องมือ วัสดุและอุปกรณ์ ให้กับผู้เข้ารับบริการ        

และผู้เข้ารับการบ่มเพาะการเป็นผู้ประกอบการ  
5) สรุปผลและรายงานผลการดำเนินงาน  
6) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
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หลักสูตรการฝึกอบรมผู้เข้ารับการบ่มเพาะของศูนย์บ่มเพาะผูป้ระกอบการอาชีวศึกษา ประกอบด้วยหัวข้อ
ดังต่อไปนี้ 
 

วิชา วัตถุประสงค์ เนื้อหา 
1. การเตรียมความ
พร้อมสำหรับการเป็น
ผู้ประกอบใหม่ 

เพื ่อเพิ ่มพูนความรู ้ในด้านกฎระเบียบในการ
ดำเนินธุรกิจ การขออนุญาต ตลอดจนบทบาท
และการส่งเสริมของภาครัฐ เอกชน การแสวงหา
นวัตกรรมเพื่อนำไปสู่เชิงพาณิชย์ 

- ความเป็นผู้ประกอบการ 
- กฎระเบียบในการดำเนินธุรกิจ 
- การจดทะเบียนพาณิชย์ 
- ภาษีธุรกิจ SMEs 
- แหล่งนวัตกรรมและการต่อยอดเชิง
พาณิชย์ 
 

2. การเขียนแผนธุรกิจ 1. เพื่อเป็นคู่มือในการลงทุน 
2. เพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบการกู้เงิน 
3. เพื่อใช้ตรวจสอบผลการลงทุนของธุรกิจ 

- ความหมายและความสำคัญของ
แผนธุรกิจ 
- วัตถุประสงค์ 
- องค์ประกอบของแผนธุรกิจ 
- บทสรุปของผู้บริหารโครงการ 
- การว ิ เคราะห ์สถานการณ์และ
ปัจจัยแวดล้อม 
- แผนการตลาด 
- แผนการผลิต 
- แผนการเงิน 
- แผนการบริหารจัดการ 
- แผนสำรองฉุกเฉิน 
 

3. การศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มพูนทักษะให้เป็นผู้ประกอบการได้เห็น
การทำงานของผู้ประกอบการท่ีประสบ
ความสำเร็จในแต่ละสาขาวิชา 

- ศึกษาดูงานธุรกิจท่ีเกี่ยวข้อง    
  เกี่ยวกับการเริ่มต้นธุรกิจ           
  การบริหารจัดการการผลิต   
  การตลาด การบริหารเงินทุน 
 

 
การประเมินผลการบม่เพาะผู้ประกอบการของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ 

 
 ในการประเมินผลการบ่มเพาะผู้ประกอบการของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา มีการ
ประเมินดังต่อไปนี ้

1. การประเมินศักยภาพของผู้เข้ารับการบ่มเพาะ 
2. การประเมินแผนธุรกิจ 
3. การประเมินความพึงพอใจของผู้เข้ารับการบ่มเพาะ 
4. การประเมินความสำเร็จของการบ่มเพาะผู้ประกอบการ 


