
 
 

 

 
 
 

โครงสร้างการบริหารงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี  จังหวัดราชบุรี 

ปีการศึกษา 2563 
----------------------------------------------------------------------------------- 

1.  นายมนัส  วงศ์ประดู่    ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำร   ปฏิบัติหน้ำที่  ประธำนศูนย์บ่มเพำะผู้ประกอบ 
กำรอำชีวศึกษำ 

1.1 นางสาวอัมพร    วิชาดากุล   ต ำแหน่ง รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยวิชำกำร  ปฏิบัติหน้ำที่ รองประธำน 
ศูนย์บ่มเพำะผู้ประกอบกำรอำชีวศึกษำ 
มีหน้าทีค่วามรับผิดชอบ มีดังนี้ 

(1)    ส่งเสริม สนับสนุน  ให้ค ำปรึกษำ  ร่วมกับคณะกรรมกำรด ำเนินงำนก ำหนด  วิสัยทัศน์ พันธกิจ กล
ยุทธ์ และก ำกับดูแล ติดตำม ประเมินผลกำรบ่มเพำะให้บรรลุตำมวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยที่ก ำหนดให้ 
  

2. ธนาคารออมสิน สาขาราชบุรี , ธนาคารกรุงไทย  สาขาคฑาธร  
มีหน้าทีค่วามรับผิดชอบ มีดังนี้ 

(1)    ให้ค ำปรึกษำ  ร่วมกับคณะกรรมกำรด ำเนินงำนก ำหนด  วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ และก ำกับดูแล 
ติดตำม ประเมินผลกำรบ่มเพำะให้บรรลุตำมวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยที่ก ำหนดให้ 

 3. นางกุลกานต์  มณีกาศ  ต ำแหน่ง หัวหน้ำหมวดกำรตลำด ปฏิบั ติหน้ำที่ หัวหน้ำศูนย์บ่มเพำะ
ผู้ประกอบกำรอำชีวศึกษำ 
มีหน้าทีค่วามรับผิดชอบ มีดังนี้ 

(1) ท ำหน้ำที่บริหำรจัดกำรศูนย์บ่มเพำะฯ ประสำนงำน สร้ำงควำมร่วมมือกับฝ่ำยต่ำง ๆ ให้เป็นไป 
ตำมท่ีคณะกรรมกำรบริหำรศูนย์บ่มเพำะผู้ประกอบกำรอำชีวศึกษำก ำหนด 

(2) ด ำเนินกำรบ่มเพำะกลุ่มเป้ำหมำย ตลอดจนประสำนงำนในกำรจัดหำที่ปรึกษำธุรกิจ ที่ปรึกษำบัญชี  
ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย 

 (3) ประสำนงำนกับสถำบันกำรเงินและหน่วยงำนอื่น ๆ เพ่ือหำแหล่งเงินทุนสนับสนุนกลุ่มเป้ำหมำย 
 (4) ส่งเสริมวิสำหกิจชุมชน/เครือข่ำยวิสำหกิจชุมชน ตำมควำมต้องกำรของแต่ละกลุ่ม 
 (5) รับผิดชอบอำคำรสถำนที่ วัสดุ ครุภัณฑ์ เครื่องมือและอุปกรณ์ในศูนย์ บ่มเพาะผู้ประกอบการ 

อาชีวศึกษา           
 (6) ด าเนินการดูแลการเบิกจ่ายงบประมาณ์และเงินรายได้ต่าง์ๆ์ให้เป็นไปตามระเบียบทางราชการ์และที่
คณะกรรมการบริหารศูนย บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาก าหนด 
 (7) สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงาน 
 (8) งำนอ่ืน ๆ ตำมที่สถำนศึกษำมอบหมำย 
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4. นางสาววนิดา   คล่องอาษา  ต ำแหน่ง ครูหมวดกำรตลำด ปฏิบัติหน้ำที่ ฝ่ำยฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำร 
มีหน้าทีค่วามรับผิดชอบ มีดังนี้ 

(1) ประสำนงำนในกำรจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำร จัดท ำตำรำงกำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำรตำมหลักสูตร 
ของส ำนักงำนมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำและวิชำชีพ จัดหำวิทยำกร สร้ำงเครือข่ำยธุรกิจ และก ำหนดกิจกรรมที่
เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับผู้เข้ำรับกำรบ่มเพำะกำรเป็นผู้ประกอบกำร 

(2) ประสานงานกับหมวดวิชาต่าง์ๆ์เพื่อรับสมัครผู้เรียนที่มีความสนใจในการเข้ารับการพัฒนาศักยภาพ 
ผู้เรียนในการเป็นผู้ประกอบการ์และผู้เกี่ยวข้อง์เพื่อให้การจัดอบรมได้บรรลุผลตามวัตถุประสงค  

 5. นางสาวรสลิน  คลังทรัพย์ ต ำแหน่ง ครูหมวดกำรตลำด ปฏิบัติหน้ำที่ ฝ่ำยบ่มเพำะ 
มีหน้าทีค่วามรับผิดชอบ มีดังนี้ 
 (1) สรรหา์พิจารณาคัดเลือกผู้เรียนที่มีศักยภาพ์หรือผู้ที่สนใจเข้ารับการบ่มเพาะการเป็นผู้ประกอบการ 
 (2) ท ำหน้ำที่เป็น “พ่ีเลี้ยง”์ให้การดูแลและให้ค าแนะน าปรึกษาในการท าธุรกิจแก่ผู้เข้ารับการบ่มเพาะการ
เป็นผู้ประกอบการ 
 (3) ประสำนงำนกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับงำนต่ำง ๆ เพ่ือจัดกิจกรรมกำรบ่มเพำะกำรเป็นผู้ประกอบกำร 
 (4) สรุปผลและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 

 6. หัวหน้าหมวดทุกสาขาวิชา  
   6.1 นางสาวขวัญตา คุ่ยกลิ่น   ต าแหน่ง์์ครูที่ปรึกษาธุรกิจ์หมวดการตลาด 

์์ 6.2 นางสาวเพ็ญศรี ชัยมัติ   ต าแหน่ง์์ครูที่ปรึกษาธุรกิจ์หมวดการตลาด 

์์์6.3 นางเนาวรัตน  เลาหโชต ิ  ต าแหน่ง์์ครูที่ปรึกษาธุรกิจ์หมวดการตลาด 

   6.4 นางจีรนันท์ จติต อ านวยศักดา  ต าแหน่ง์์ครูที่ปรึกษาธุรกิจ์หมวดการบัญชี 

  ์6.5 นางสาวสุพัตรำ แสงสันเทียะ  ต าแหน่ง์์ครูที่ปรึกษาธุรกิจ์หมวดการบัญชี 

   6.6 นางสาวพรพิมล ศรีอ่อน   ต าแหน่ง์์ครูที่ปรึกษาธุรกิจ์หมวดเทคโนโลยีธุรกิจฯ 

   6.7 นางสาวอัมพร ไชยโยยิ่งยงค   ต าแหน่ง์์ครูที่ปรึกษาธุรกิจ์หมวดเทคโนโลยีธุรกิจฯ 

ปฏิบัติหน้ำที่ ครูที่ปรึกษำธุรกิจ , ครูที่ปรึกษำกำรตลำด , ครูที่ปรึกษำกำรบัญชี 
ครูที่ปรึกษาธุรกิจ หน้าทีค่วามรับผิดชอบ มีดังนี้ 
 (1) ให้ค าปรึกษาในการจัดตั้งกลุ่มธุรกิจ์การเขียนแผนธุรกิจ์การจดทะเบียนธุรกิจ์การปฏิบัติงานให้ถูกต้อง
ตามระเบียบของสถานศึกษา์และกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
 (2) นิเทศติดตามการปฏิบัติงาน์์ให้ค าแนะน า์์และช่วยแก้ไขปัญหาการด าเนินงานของผู้เข้ารับการบ่ม
เพาะการเป็นผู้ประกอบการ์ในด้านการจัดการธุรกิจ การจัดท าบัญชี์การตลาด์การเงิน์และอ่ืน์ๆ 
 (3) ประสานงานจัดหาที่ปรึกษาเฉพาะเรื่อง์เพื่อให้ค าปรึกษาปัญหาเชิงลึกเฉพาะราย 
 (4) ให้ค าปรึกษาแนะน าการจัดท าเอกสารรายงาน์สรุปผลการประกอบการ์การเขียน์Best Practice 
และเอกสำรเพื่อกำรำยงำนผลต่อสถำนศึกษำ 
 (5) จัดท ำแผนกำรนิเทศและรำยงำนผลกำรนิเทศตลอดภำคเรียน หรือตำมเวลำท์ี่ก าหนด์และเม่ือสิ้นสุด
การบ่มเพาะการเป็นผู้ประกอบการเสนอสถานศึกษาเพ่ือทราบ 
 (6) สรุปผลและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 
 (7) ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 
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ครูที่ปรึกษาด้านบัญชี หน้าที่ความรับผิดชอบ มีดังนี้ 
 (1) ดูแลให้ค าปรึกษาในการจัดท าบัญชีของผู้ประกอบการ 
 (2) ให้ค าปรึกษาและรับรองการจัดท างบแสดงฐานะการเงิน์์งบก าไรขาดทุน์์์และรายงานทางการเงินอ่ืน์
ๆ์ที่เกี่ยวข้องร่วมกับผู้ประกอบการ 
 (3) ให้ค าปรึกษาในการจัดสรรก าไรสุทธิของผู้ประกอบการ 
 (4) สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงาน 
 (5) ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

 7. นางสาวอัมพร วิชาดากุล  ต ำแหน่ง รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยวิชำกำร ปฏิบัติหน้ำที่ ประธำนฝ่ำยนวัตกรรม 
    7.1 นางรติกร์์์สมบูรณ พันธุ   ต าแหน่ง ์์ครูหมวดการตลาด 
 ์์์7.2์นางสาวธาราทิพย ์์บัวทวน  ปฏิบัติหน้าที่์์ครูผู้สอนโครงการ 
       7.3 นางจีรนันท ์์จิตต อ านวยศักดา ต าแหน่ง ์์ครูหมวดบัญชี 
      ปฏิบัติหน้าที่์์ครูผู้สอนโครงการ 
       7.4 นายอ านวย์์ค ามา   ต าแหน่ง ์์ครูหมวดเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล 
      ปฏิบัติหน้าที่์์ครูผู้สอนโครงการ 

ฝ่ายนวัตกรรม หน้าทีค่วามรับผิดชอบ มีดังนี้ 
 (1) ส่งเสริม์สนับสนุนให้ผู้เข้าร่วมการบ่มเพาะ์แสวงหา์และพัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ เพ่ือน าไปใช้ในเชิง
พาณิชย ์และจดสิทธิบัตร 
 (2) ท ำหน้ำที่เป็น “พ่ีเลี้ยง”์ให้การดูแลและให้ค าแนะน าปรึกษาในการท าธุรกิจแก่ผู้เข้ารับการบ่มเพาะการ
เป็นผู้ประกอบการ 
 (3) สรุปผลและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 
 (4) ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่สถานศึกษามอบหมำย 

8. นางสาวสมควร  ตรีวนิชย์กุล  ต ำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายธุรการ์–์การเงิน ปฏิบัติหน้ำที่ ประธำนฝ่ำยธุรกำร 
    7.1 นางธารินี์์์แก้วโคมทอง  ต าแหน่ง ์์หัวหน้าฝ่ายธุรการ์–์การเงิน 
      ปฏิบัติหน้าที่์์กรรมการงานธุรการ 
       7.2 นางสาวประกายแก้ว์์สุขอร่าม ต าแหน่ง ์์เจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียน 
      ปฏิบัติหน้าที่์์กรรมการงานธุรการ 
  

ฝ่ายธุรการ หน้าทีค่วามรับผิดชอบ มีดังนี้ 
 (1) จัดการระบบงานด้านสารบรรณ์และเอกสารในหน่วยงาน 
 (2) จัดท าเอกสารเกี่ยวกับการเงิน์การบัญชี์การเบิกจ่ายงบประมาณ 
 (3) รวบรวมระเบียบข้อบังคับของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา์สถานศึกษา์และหน่วยงาน 
 (4) ให้บริการร้านเอกสาร์แบบพิมพ ์เครื่องมือ์วัสดุและอุปกรณ ์์ที่ศูนย บ่มเพาะให้บริการกับผู้เข้ารับการ
บ่มเพาะ 
 (5) สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน 
 (6) ปฏิบัติงำนอ่ืน ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 


