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ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   
กระทรวงศึกษาธกิาร 

 



ค าน า 
 
  แผนปฏิบัติงานของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี   
ประจ าปี ก ารศึ กษ า 2562 เป็ น การบ ริห ารงานอย่ าง เป็ น ระบ บ เป็ น เครื่ อ งมื อที่ จ ะช่ วย ให้ ก าร พั ฒ น า 
ศู น ย์ บ่ ม เพ าะผู้ ป ร ะก อ บ ก ารอ าชี ว ศึ ก ษ า ให้ เป็ น แ ห ล่ ง เรี ย น รู้  แ ล ะบ่ ม เพ า ะ  นั ก เรี ย น  นั ก ศึ ก ษ า 
ให้เป็นผู้ประกอบการและต่อยอดพัฒนาธุรกิจให้มีความยั่งยืนต่อไป 
 

งานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 



แผนปฏิบัติการประจ าปี 
ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี  ปีการศึกษา 2562 
 
สภาพทั่วไปของสถานศึกษา 

 วิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี  จังหวัดราชบุรี  ตั้งอยู่เลขที่ 80/28 ถนนคฑาธร ต าบลหน้าเมือง  
อ าเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000   ปีการศึกษา 2527 : ได้รับอนุญาตให้ขยายหลักสูตรเดิม จาก ปวช. เป็น ปวส. 
แผนกบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี และสาขาการตลาด มีนักเรียนเข้าเรียนในระดับ ปวส. จ านวน 66 คน บาทหลวง
ประดิษฐ์  ว่องวารี  เป็นตัวแทนเจ้าของ และ อธิการแทนบาทหลวงวิจิตร  สัตย์สมบูรณ์ และ นายมนัส วงศ์ประดู่ เป็น
ผู้จัดการ  และครูใหญ่ ได้รับอนุญาตเพ่ิมเนื้อที่ข้ึนอีก 200 ตารางวาจากเดิม 12 ไร่ เป็น 12 ไร่ 200 ตาราวา 
ปีการศึกษา 2547 :โรงเรียนใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2546 ของกรมอาชีวศึกษา 
ประเภทวิชาพานิชยกรรม สาขาการบัญชี และ สาขาการขายโรงเรียนใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
พุทธศักราช 2546 ของกรมอาชีวศึกษา ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี สาขาการตลาด  และสาขา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ   วิสัยทัศน์ (VISION)วิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี เป็นสถาบันให้การศึกษาอบรมเพ่ือสร้างเสริม  
และพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้ที่มีคุณธรรม ความรู้ ความสามารถ และมีทักษะเป็นเลิศในด้านวิชาชีพ การบัญชี การตลาด 
และคอมพิวเตอร์ สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงมีสุขภาพพลานัยสมบูรณ์และตระหนักถึง
คุณค่าของครอบครัวและวัฒนธรรมประเพณีแห่งความเป็นไทย 
   
การด าเนินงานของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 
  ตามนโยบายรัฐบาลมีความมุ่งมั่นที่จะสร้างผู้ประกอบการขึ้นในประเทศไทย โดยมีนโยบายอย่าง
ชัดเจนในการส่งเสริมพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เพ่ือเป็นกลไกส าคัญในการพ้ืนฟูและพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศในระยะยาว กลยุทธ์ใหม่ในการพัฒนาเสริม SMEs จึงต้องมุ่งสร้างผู้ประกอบการหน้าใหม่ให้มี
ประสิทธิภาพ ถือเป็นหัวใจส าคัญในการสร้างธุรกิจใหม่ ๆ ขึ้นในระบบเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโตและเข้มแข็งยิ่งข้ึน
ตามล าดับ 
  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจึงด าเนินการจัดแผนงาน โครงการ และกิจกรรมพัฒนา
การศึกษาวิชาชีพด้วยการพัฒนาทักษะพ้ืนฐานของเด็กอาชีวะให้มีความรู้ทางด้านการจัดการธุรกิจ (Business Plan) 
อย่างแท้จริง ตลอดจนพัฒนาทักษะในการคิดเชิงสร้างสรรค์ (Creative thinking)  ด้วยการสร้างชิ้นงาน สิ่งประดิษฐ์ 
หรือนวัตกรรมใหม่ตามสาขาวิชาชีพ และน ามาต่อยอดในเชิงพาณิชย์ รวมไปถึงการสร้างเครือข่ายเพ่ือพัฒนา
ผู้ประกอบการหน้าใหม่ทั้งกลุ่มเป้าหมายและระบบและนอกระบบศึกษา รวมทั้งสร้างช่องทางการเข้าถึงแหล่งทุนและ
องค์ความรู้ทางธุรกิจ เพ่ือเพ่ิมช่องทางอาชีพให้กับผู้เรียนสายอาชีวศึกษานอกเหนือจากการเป็นลูกจ้ างในสถาน
ประกอบการ 
 
 



วัตถุประสงค์ 
เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาความสามารถของนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปให้สามารถ

น าความรู้ ทักษะวิชาชีพ เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ทางธุรกิจ ให้มีความพร้อมที่จะเริ่มประกอบธุรกิจของตนเอง หรือ
พัฒนาต่อยอดธุรกิจเดิมได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน 

  
กลุ่มเป้าหมาย 

นักเรียนนักศึกษาในสถานศึกษา หรือประชาชนทั่วไปที่มีความสนใจ 

 
วิสัยทัศน์ (Vision) 

ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการวิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี มุ่งพัฒนานักเรียนนักศึกษาให้เป็น
ผู้ประกอบการรายใหม่ ให้มีความรู้ มีทักษะฝึกประสบการณ์จนสามารถด าเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืน 

 
พันธกิจ ( Mission) 

1. ส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาให้ใช้เวลาว่างในการคิดสร้างสรรค์เชิงธุรกิจเพ่ือเป็นผู้ประกอบการ
ในอนาคต 

2. ส่งเสริมสนับสนุนธุรกิจของผู้ประกอบการที่เข้ารับการบ่มเพาะทั้งด้านการผลิต การตลาด 
นวัตกรรม การจัดการและการเงิน 

3. สร้างเครือข่ายพันธมิตรเพ่ือการบริการ บ่มเพาะผู้ประกอบการเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



กระบวนการบ่มเพาะผู้ประกอบการส าหรับกลุ่มเป้าหมายในสถานศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

สรุปผล/ประเมินผล 

ด าเนินการประกอบธุรกิจ 

จัดตั้งกลุ่มธุรกิจ/เขียนแผนธุรกิจ/ประเมินแผน 

เข้ารับการอบรมการเป็นผู้ประกอบการ 

ประเมินศักยภาพของผู้เข้ารับการบ่มเพาะ 

คัดเลือก 

รับสมัคร/สรรหา 

ประชาสัมพันธ ์



 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี 

ศนูยบ่์มเพาะ

วิสาหกิจ 
เพ่ือการศึกษา 

 

ครูท่ีปรึกษาธรุกิจ 
(แต่ละหมวดวิชา) 

 

คณะกรรมการศูนยบ์่มเพาะ 
- ผูอ้  ำนวยกำรวิทยำลยั 
- หวัหนำ้ศูนยบ์ม่เพำะวิสำหกิจฯ 
- คณะกรรมกำรบริหำรศูนยฯ์ 

 

รปูแบบการบ่มเพาะผูป้ระกอบการของศนูยบ่์มเพาะผูป้ระกอบการอาชีวศึกษา 

วิทยาลยัอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี 

คณะกรรมการท่ีปรึกษา 
(บุคคลภายนอก) 

ขัน้ท่ี 1 

ใหค้วามรูโ้ดย

พฒันาศกัยภาพ

นกัเรียนนกัศึกษา

เพ่ือการเป็น

ผูป้ระกอบการ 

ขัน้ท่ี 2 

จดัประกวดการ

เขียนแผนธุรกิจ

ของนกัเรียน

นกัศึกษาเพ่ือให ้

ไดร้บัการส่งเสริม 

ขัน้ท่ี 3 

ด าเนินการตาม

แผนธุรกิจท่ีไดร้บั

การสนบัสนุนจาก

วิทยาลยัฯ 

ขัน้ท่ี 4 

ติดตาม 

ใหค้ าแนะน า

ตรวจสอบ 

และประเมินผล

การท าธุรกิจ 

 

ขัน้ท่ี 5 

น าผลิตภณัฑ์

จ าหน่ายและ

ใหบ้ริการแก่

ชุมชน เน่ืองใน

โอกาสต่าง ๆ 

วตัถุประสงคข์องศนูยบ่์มเพาะวิสาหกิจเพ่ือการศึกษา 

๑. นกัเรียนนกัศึกษามีความรูค้วามเขา้ใจในการเขียนแผนธุรกิจ  

๒. นกัเรียนนกัศึกษาเขียนแผนธุรกิจและน าไปประกอบอาชีพสรา้งไดใ้หก้บั

ตนเอง 

๓. นกัเรียนนกัศึกษามีความพรอ้มท่ีจะเร่ิมประกอบธุรกิจของตนเองและพฒันา

ต่อยอดธุรกิจเดิมไดอ้ย่างมัน่คงและยัง่ยืน 

๔. นกัเรียนนกัศึกษามีเจตคติท่ีดีในการประกอบธุรกิจ 

 
 



หน้าที่ความรับผิดชอบ มีดังนี ้

1.  ประธานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบอาชีวศึกษา และรองประธานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 
มีหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุน  ให้ค าปรึกษา  ร่วมกับคณะกรรมการด าเนินงานก าหนด  วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ และ
ก ากับดูแล ติดตาม ประเมินผลการบ่มเพาะให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดให้ 

2. คณะกรรมการที่ปรึกษา ประกอบด้วย  ธนาคารออมสิน สาขาราชบุรี , ธนาคารกรุงไทย  สาขาคฑาธร  
มีหน้าที่ให้ค าปรึกษา  ร่วมกับคณะกรรมการด าเนินงานก าหนด  วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ และก ากับดูแล ติดตาม 
ประเมินผลการบ่มเพาะให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดให้ 

3. หัวหน้าศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 
   3.1 ท าหน้าที่บริหารจัดการศูนย์บ่มเพาะฯ ประสานงาน สร้างความร่วมมือกับฝ่ายต่าง ๆ ให้เป็นไป 
ตามท่ีคณะกรรมการบริหารศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาก าหนด 
   3.2 ด าเนินการบ่มเพาะกลุ่มเป้าหมาย ตลอดจนประสานงานในการจัดหาที่ปรึกษาธุรกิจ ที่ปรึกษาบัญชี  
ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย 

    3.3 ประสานงานกับสถาบันการเงินและหน่วยงานอ่ืน ๆ เพื่อหาแหล่งเงินทุนสนับสนุนกลุ่มเป้าหมาย 
    3.4 ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน/เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน ตามความต้องการของแต่ละกลุ่ม 
    3.5 รับผิดชอบอาคารสถานที่ วัสดุ ครุภัณฑ์ เครื่องมือและอุปกรณ์ในศูนย ์บ่มเพาะผู้ประกอบการ 

อาชีวศึกษา            
   3.6 ด าเนินการดูแลการเบิกจ่ายงบประมาณ และเงินรายได้ต่าง ๆ ให้เป็นไปตามระเบียบทางราชการ และที่ 

คณะกรรมการบริหารศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาก าหนด 
  3.7 สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงาน 
  3.8 งานอ่ืน ๆ ตามที่สถานศึกษามอบหมาย 

4. ฝ่ายฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
   4.1 ประสานงานในการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ จัดท าตารางการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการตามหลักสูตร 
ของส านักงานมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ จัดหาวิทยากร สร้างเครือข่ายธุรกิจ และก าหนดกิจกรรม
ที่เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้เข้ารับการบ่มเพาะการเป็นผู้ประกอบการ 

4.2 ประสานงานกับหมวดวิชาต่าง ๆ เพื่อรับสมัครผู้เรียนที่มีความสนใจในการเข้ารับการพัฒนาศักยภาพ 
ผู้เรียนในการเป็นผู้ประกอบการ และผู้เกี่ยวข้อง เพื่อให้การจัดอบรมได้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ 

5. ฝ่ายบ่มเพาะ 
   5.1 สรรหา พิจารณาคัดเลือกผู้เรียนที่มีศักยภาพ หรือผู้ที่สนใจเข้ารับการบ่มเพาะการเป็นผู้ประกอบการ 
   5.2 ท าหน้าที่เป็น “พ่ีเลี้ยง” ให้การดูแลและให้ค าแนะน าปรึกษาในการท าธุรกิจแก่ผู้เข้ารับการบ่มเพาะการ 

เป็นผู้ประกอบการ 
   5.3 ประสานงานกับผู้ที่เก่ียวข้องกับงานต่าง ๆ เพ่ือจัดกิจกรรมการบ่มเพาะการเป็นผู้ประกอบการ 
   5.4 สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงาน 
 



6. ฝ่ายนวัตกรรม  
   6.1 ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เข้าร่วมการบ่มเพาะ แสวงหา และพัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์เพื่อน าไปใช้ในเชิง
พาณิชย์ และจดสิทธิบัตร 
   6.2 ท าหน้าที่เป็น “พ่ีเลี้ยง” ให้การดูแลและให้ค าแนะน าปรึกษาในการท าธุรกิจแก่ผู้เข้ารับการบ่มเพาะการ
เป็นผู้ประกอบการ 
   6.3 สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงาน 
   6.4 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่สถานศึกษามอบหมาย 
7. ฝ่ายธุรการ  
   7.1 จัดการระบบงานด้านสารบรรณ และเอกสารในหน่วยงาน 
   7.2 จัดท าเอกสารเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี การเบิกจ่ายงบประมาณ 
   7.3 รวบรวมระเบียบข้อบังคับของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สถานศึกษา และหน่วยงาน 
   7.4 ให้บริการร้านเอกสาร แบบพิมพ์ เครื่องมือ วัสดุและอุปกรณ์  ที่ศูนย์บ่มเพาะให้บริการกับผู้เข้ารับการ 

บ่มเพาะ 
   7.5 สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน 

    7.6 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
8. ครูที่ปรึกษาธุรกิจ  
   8.1 ให้ค าปรึกษาในการจัดตั้งกลุ่มธุรกิจ การเขียนแผนธุรกิจ การจดทะเบียนธุรกิจ การปฏิบัติงานให้ถูกต้อง 

ตามระเบียบของสถานศึกษา และกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
   8.2 นิเทศติดตามการปฏิบัติงาน     ให้ค าแนะน า     และช่วยแก้ไขปัญหาการด าเนินงานของผู้เข้ารับการ 

บ่มเพาะการเป็นผู้ประกอบการ ในด้านการจัดการธุรกิจ การจัดท าบัญชี การตลาด การเงิน และอ่ืน ๆ 
   8.3 ประสานงานจัดหาที่ปรึกษาเฉพาะเรื่อง เพ่ือให้ค าปรึกษาปัญหาเชิงลึกเฉพาะราย 
   8.4 ให้ค าปรึกษาแนะน าการจัดท าเอกสารรายงาน สรุปผลการประกอบการ การเขียน Best Practice  

และเอกสารเพื่อการายงานผลต่อสถานศึกษา 
   8.5 จัดท าแผนการนิเทศและรายงานผลการนิเทศตลอดภาคเรียน หรือตามเวลาท ี่ก าหนด และเม่ือสิ้นสุด 

การบ่มเพาะการเป็นผู้ประกอบการเสนอสถานศึกษาเพ่ือทราบ 
   8.6 สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงาน 
   8.7 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย  
9. ครูที่ปรึกษาด้านบัญชี  
   9.1 ดูแลให้ค าปรึกษาในการจัดท าบัญชีของผู้ประกอบการ 
   9.2ให้ค าปรึกษาและรับรองการจัดท างบแสดงฐานะการเงิน   งบก าไรขาดทุน และรายงานทางการเงินอ่ืน ๆ  

ที่เก่ียวข้องร่วมกับผู้ประกอบการ 
   9.3 ให้ค าปรึกษาในการจัดสรรก าไรสุทธิของผู้ประกอบการ 
   9.4 สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงาน 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


