
รายงานผลการด าเนนิงานศนูยบ์ม่เพาะ
ผู้ประกอบการอาชวีศกึษา ปีงบประมาณ ๒๕๖๑  



การประเมนิศนูยบ์่มเพาะผูป้ระกอบการอาชวีศกึษา ระดับภาค 
************************************************ 
ส่วนที ่1 รายงานในระบบออนไลน ์ที่ bic.nawamin.ac.th 
ส่วนที ่2 เอกสาร/หลกัฐาน/รอ่งรอย การด าเนนิงาน  - ตามเครือ่งมอืประเมนิผลศนูยบ์ม่เพาะ
จ านวน 3 ตอน ประกอบดว้ย 
   ตอนที ่1 ศักยภาพศนูยบ์ม่เพาะผูป้ระกอบการอาชวีศกึษา  (3 ตัวบ่งชี)้ 
   ตอนที ่2 การด าเนนิการพฒันาศกัยภาพของผูเ้รยีนในสถานศกึษา 
                       อาชวีศกึษา  (7 ตัวบ่งชี)้ 
              ตอนที ่3 ผลสมัฤทธิข์องการบม่เพาะผูเ้รียนสูก่ารเปน็ผูป้ระกอบการ  
                       (1 ตัวบ่งชี)้ 
หมายเหตุ : ด้วยการน าเสนอผลการด าเนนิงานดว้ย Power Point โดยหวัหนา้ศูนยบ์ม่เพาะ
ผู้ประกอบการอาชวีศกึษา วิทยาลยัเทคนคิพงังา  



การประเมนิศนูยบ์่มเพาะผูป้ระกอบการอาชวีศกึษา ระดับภาค (ต่อ) 
************************************************ 
ส่วนที ่3 การจดันทิรรศการ  - น าเสนอธรุกจิใหมท่ีเ่กดิขึน้  ในปทีีร่บัการประเมนิ 1 ธุรกจิ 
ส่วนที ่4 การน าเสนอผลการด าเนนิงานของศูนยฯ์ โดยหวัหนา้ศนูยฯ์ 
ส่วนที ่5 การน าเสนอผลการด าเนนิธรุกจิ ตามสว่นที ่ 3  โดยผูเ้รียน 
ส่วนที ่6 การสมัภาษณผ์ูเ้รียน 
          1. ด้านนวตักรรมของสนิค้า  หรือบรกิาร 
          2. ด้านกระบวนการบรหิารจดัการธรุกจิ  
          3. ด้านความยัง่ยนืของธรุกจิ 
ส่วนที ่7 การสมัภาษณค์รทูีป่รกึษาธรุกจิ 
 



ส่วนที ่1 
รายงานในระบบออนไลน ์ที่ bic.nawamin.ac.th 



ตัวบง่ชีท้ี ่๑ รายงานการปฏบิตังิานการสง่เสรมิศกัยภาพการเปน็ผูป้ระกอบการ
อาชีวศกึษา 

๑. ชื่อสถานศกึษา และ ๒. ข้อมลูของศนูยบ์ม่เพาะผูป้ระกอบการอาชวีศกึษา 



ตัวบง่ชีท้ี ่๑ รายงานการปฏบิตังิานการสง่เสรมิศกัยภาพการเปน็ผูป้ระกอบการ
อาชีวศกึษา 

๓. ข้อมลูงบประมาณทีไ่ดร้บั 



ตัวบง่ชีท้ี ่๑ รายงานการปฏบิตังิานการสง่เสรมิศกัยภาพการเปน็ผูป้ระกอบการ
อาชีวศกึษา 

๔. ข้อมลูผูเ้ขา้รบัการอบรมเพือ่สง่เสรมิศกัยภาพการเปน็ผูป้ระกอบการ 



ตัวบง่ชีท้ี ่๑ รายงานการปฏบิตังิานการสง่เสรมิศกัยภาพการเปน็ผูป้ระกอบการ
อาชีวศกึษา 

๔. ข้อมลูผูเ้ขา้รบัการอบรมเพือ่สง่เสรมิศกัยภาพการเปน็ผูป้ระกอบการ 



ตัวบง่ชีท้ี ่๑ รายงานการปฏบิตังิานการสง่เสรมิศกัยภาพการเปน็ผูป้ระกอบการ
อาชีวศกึษา 

๔. ข้อมลูผูเ้ขา้รบัการอบรมเพือ่สง่เสรมิศกัยภาพการเปน็ผูป้ระกอบการ 



ตัวบง่ชีท้ี ่๑ รายงานการปฏบิตังิานการสง่เสรมิศกัยภาพการเปน็ผูป้ระกอบการ
อาชีวศกึษา 

๔. ข้อมลูผูเ้ขา้รบัการอบรมเพือ่สง่เสรมิศกัยภาพการเปน็ผูป้ระกอบการ 

รวมจ านวน ๖๐ คน 



ตัวบง่ชีท้ี ่๑ รายงานการปฏบิตังิานการสง่เสรมิศกัยภาพการเปน็ผูป้ระกอบการ
อาชีวศกึษา 

๕. ข้อมลูแผนธรุกจิทีไ่ดด้ าเนนิการ หลังจากไดร้บัการสง่เสรมิศกัยภาพการเปน็
ผู้ประกอบการแลว้ 

รวมจ านวน ๑๑ ธุรกจิ 



ตัวบง่ชีท้ี ่๑ รายงานการปฏบิตังิานการสง่เสรมิศกัยภาพการเปน็ผูป้ระกอบการ
อาชีวศกึษา 

๖. ข้อมลูแผนธรุกจิทีไ่ดด้ าเนนิการตอ่เนือ่งจากปกีอ่น 



ตัวบง่ชีท้ี ่๑ รายงานการปฏบิตังิานการสง่เสรมิศกัยภาพการเปน็ผูป้ระกอบการ
อาชีวศกึษา 

๗. ข้อมลูธรุกจิทีไ่ดร้บัการสง่เสรมิจากศนูยบ์ม่เพาะผูป้ระกอบการอาชวีศกึษา ที่
สามารถด ารงอยูไ่ดอ้ยา่งยัง่ยนื มากกวา่ 1 ปี (ทั้งในและนอกสถานศกึษา)  



ส่วนที ่2 
ใช้เครือ่งมอืประเมนิผลศนูยบ์ม่เพาะ จ านวน ๓ ตอน 



ตอนที ่๑ 
ศักยภาพศนูยบ์ม่เพาะผูป้ระกอบการอาชีวศกึษา 



ตัวบง่ชีท้ี ่๑ 
ส านักงานศนูยบ์ม่เพาะผูป้ระกอบการอาชวีศกึษา 



ตัวบง่ชีท้ี ่๑ ส านกังานศนูยบ์ม่เพาะผูป้ระกอบการอาชวีศกึษา 

๑. มีส านกังานศนูยบ์ม่เพาะผูป้ระกอบการอาชวีศกึษาทีต่ัง้อยูใ่นท าเลทีเ่หมาะสม  
เปน็สดัสว่น สามารถตดิตอ่ไดส้ะดวก 



ตัวบง่ชีท้ี ่๑ ส านกังานศนูยบ์ม่เพาะผูป้ระกอบการอาชวีศกึษา 

๒. มีปา้ยส านกังานศนูยบ์ม่เพาะผูป้ระกอบการอาชวีศกึษาทีถ่าวร    
มีรายละเอยีดครบถว้นตามแบบทีก่ าหนดในคูม่อื 



ตัวบง่ชีท้ี ่๑ ส านกังานศนูยบ์ม่เพาะผูป้ระกอบการอาชวีศกึษา 

๓. มีแผนภมูติามโครงสรา้งการบรหิารงานศนูยบ์ม่เพาะผูป้ระกอบการอาชวีศกึษา      
ที่มรีปูภาพต าแหนง่ทีร่บัผดิชอบ ติดแสดงไวอ้ยา่งชดัเจนในศนูยบ์ม่เพาะ 



ตัวบง่ชีท้ี ่๑ ส านกังานศนูยบ์ม่เพาะผูป้ระกอบการอาชวีศกึษา 

๔. มีค าสัง่แตง่ตัง้คณะกรรมการด าเนนิการครบถว้นตามโครงสรา้งศนูยบ์ม่เพาะ
ผู้ประกอบการอาชวีศกึษา ระบหุนา้ทีป่ฏบิตังิาน ในปกีารศกึษาทีร่บัการประเมนิ 



ตัวบง่ชีท้ี ่๑ ส านกังานศนูยบ์ม่เพาะผูป้ระกอบการอาชวีศกึษา 

๕. มีความพรอ้มดา้นวสัด ุอุปกรณ ์ครุภณัฑ ์พื้นทีบ่รกิารใหค้ าปรกึษา  มมีมุวชิาการ 
พร้อมใหบ้รกิารในศนูยบ์ม่เพาะผูป้ระกอบการอาชวีศกึษา 



ตัวบง่ชีท้ี ่๒ 
การบรหิารงานของหวัหนา้ศนูยบ์ม่เพาะผูป้ระกอบการ

อาชีวศกึษา 



ตัวบง่ชีท้ี ่๒ การบรหิารงานของหวัหนา้ศนูยบ์ม่เพาะผูป้ระกอบการอาชวีศกึษา 

๑. มีแผนการปฏบิตังิานประจ าป ีของศนูยบ์ม่เพาะ
โดยมกีารจัดท าเปน็รปูเลม่ ไดร้บัการอนมุตัจิาก
ผู้อ  านวยการสถานศกึษา 



ตัวบง่ชีท้ี ่๒ การบรหิารงานของหวัหนา้ศนูยบ์ม่เพาะผูป้ระกอบการอาชวีศกึษา 

๒. มีปฏทินิการปฏบิตังิานประจ าปขีองศนูยบ์ม่
เพาะผูป้ระกอบการอาชวีศกึษา แสดงไวใ้น

ศูนย์บม่เพาะอยา่งชดัเจน 



ตัวบง่ชีท้ี ่๒ การบรหิารงานของหวัหนา้ศนูยบ์ม่เพาะผูป้ระกอบการอาชวีศกึษา 

๓. มีรายงานสรุปผลการด าเนินงานน าเสนอ
ผู้ บ ริ ห า ร  โ ด ย หั ว หน้ า ศู น ย์ บ่ ม เ พ า ะ ฯ 
ประกอบดว้ย แผนการปฏบิัติงาน สรุปผลการ
ด าเนินงานบ่มเพาะฯ การด าเนินธุรกิจของ
ผู้เรียน รายงานการนิเทศ และสรุปผลการใช้
ศูนย์บ่มเพาะฯ เป็นแหล่งเรียนรู้ 



ตัวบง่ชีท้ี ่๒ การบรหิารงานของหวัหนา้ศนูยบ์ม่เพาะผูป้ระกอบการอาชวีศกึษา 

๔. มีการเผยแพรผ่ลการด าเนนิงานของ
ศูนย์บม่เพาะผูป้ระกอบการอาชวีศกึษา
ด้วยชอ่งทางทีห่ลากหลาย จ านวน ๓ -๕ 

ช่องทางหรอืมากกวา่ 

 

๑. ใบปลวิ  / เอกสารประชาสมัพนัธ ์



ตัวบง่ชีท้ี ่๒ การบรหิารงานของหวัหนา้ศนูยบ์ม่เพาะผูป้ระกอบการอาชวีศกึษา 

๔. มีการเผยแพรผ่ลการด าเนนิงานของศนูยบ์ม่เพาะผูป้ระกอบการอาชวีศกึษาดว้ย
ช่องทางทีห่ลากหลาย จ านวน ๓ -๕ ช่องทางหรอืมากกวา่ 

 

๒.ตดิบอรด์ประชาสมัพนัธ ์



ตัวบง่ชีท้ี ่๒ การบรหิารงานของหวัหนา้ศนูยบ์ม่เพาะผูป้ระกอบการอาชวีศกึษา 

๔. มีการเผยแพรผ่ลการด าเนนิงานของศนูยบ์ม่เพาะผูป้ระกอบการอาชวีศกึษาดว้ย
ช่องทางทีห่ลากหลาย จ านวน ๓ -๕ ช่องทางหรอืมากกวา่ 

 

๒.ตดิบอรด์ประชาสมัพนัธ ์



ตัวบง่ชีท้ี ่๒ การบรหิารงานของหวัหนา้ศนูยบ์ม่เพาะผูป้ระกอบการอาชวีศกึษา 

๔. มีการเผยแพรผ่ลการด าเนนิงานของศนูยบ์ม่เพาะผูป้ระกอบการอาชวีศกึษาดว้ย
ช่องทางทีห่ลากหลาย จ านวน ๓ -๕ ช่องทางหรอืมากกวา่ 

 

๓. ประชาสมัพนัธห์นา้เสาธง 



ตัวบง่ชีท้ี ่๒ การบรหิารงานของหวัหนา้ศนูยบ์ม่เพาะผูป้ระกอบการอาชวีศกึษา 

๔. มีการเผยแพรผ่ลการด าเนนิงานของศนูยบ์ม่เพาะผูป้ระกอบการอาชวีศกึษาดว้ย
ช่องทางทีห่ลากหลาย จ านวน ๓ -๕ ช่องทางหรอืมากกวา่ 

 

๔.เวบ็ไซตว์ทิยาลยัฯ 



๔.เวบ็ไซตว์ทิยาลยัฯ 



ตัวบง่ชีท้ี ่๒ การบรหิารงานของหวัหนา้ศนูยบ์ม่เพาะผูป้ระกอบการอาชวีศกึษา 

๔. มีการเผยแพรผ่ลการด าเนนิงานของศนูยบ์ม่เพาะผูป้ระกอบการอาชวีศกึษาดว้ย
ช่องทางทีห่ลากหลาย จ านวน ๓ -๕ ช่องทางหรอืมากกวา่ 

 

๕. หน่วยงานประชาสมัพนัธ ์



ตัวบง่ชีท้ี ่๒ การบรหิารงานของหวัหนา้ศนูยบ์ม่เพาะผูป้ระกอบการอาชวีศกึษา 

๔. มีการเผยแพรผ่ลการด าเนนิงานของศนูยบ์ม่เพาะผูป้ระกอบการอาชวีศกึษาดว้ย
ช่องทางทีห่ลากหลาย จ านวน ๓ -๕ ช่องทางหรอืมากกวา่ 

 

๔.เวบ็ไซตว์ทิยาลยัฯ 



๖.สื่อวทิย/ุโทรทศัน ์



๖.สื่อวทิย/ุโทรทศัน ์



๖.สื่อวทิย/ุโทรทศัน ์



๗.Web.facebook.com 



๗.Web.facebook.com 



๗.Web.facebook.com 



๗.Web.facebook.com 



๗.Web.facebook.com 



ตัวบง่ชีท้ี ่๒ การบรหิารงานของหวัหนา้ศนูยบ์ม่เพาะผูป้ระกอบการอาชวีศกึษา 

๕. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 



ตัวบง่ชีท้ี ่๓ 
การสนบัสนนุของผูบ้รหิารสถานศกึษา 



ตัวบง่ชีท้ี ่๓ การสนบัสนนุของสถานศกึษา 

๑ .  สถ านศึกษาได้ก า หนดการพัฒนา
ศักยภาพศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ
อาชีวศึกษาและผู้เรียนไว้ในมาตรฐานการ
อาชีวศึกษาของสถานศึกษา 



ตัวบง่ชีท้ี ่๓ การสนบัสนนุของสถานศกึษา 
๒.  สถานศึกษาได้ก าหนดโครงการพัฒนา
ศักยภาพศนูยบ์ม่เพาะผูป้ระกอบการอาชวีศกึษา
และผูเ้รียน ไว้ในแผนพัฒนาสถานศึกษา และ
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 



ตัวบง่ชีท้ี ่๓ การสนบัสนนุของสถานศกึษา 

๓. ผู้บริหารสถานศกึษาไดก้ารประชมุชีแ้จงครู และบุคลากรทางการศึกษา เกี่ยวกับการพัฒนา
ศักยภาพศนูยบ์ม่เพาะผูป้ระกอบการอาชีวศึกษา มีหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการประชุมครบถ้วน 



ตัวบง่ชีท้ี ่๓ การสนบัสนนุของสถานศกึษา 

๓. ผู้บริหารสถานศกึษาไดก้ารประชมุชีแ้จงครู และบุคลากรทางการศึกษา เกี่ยวกับการพัฒนา
ศักยภาพศนูยบ์ม่เพาะผูป้ระกอบการอาชีวศึกษา มีหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการประชุมครบถ้วน 



ตัวบง่ชีท้ี ่๓ การสนบัสนนุของสถานศกึษา 

๔. สถานศกึษาไดส้นบัสนนุใหส้ง่แผนธรุกจิเขา้รว่มประกวด  แขง่ขนัทกัษะในเวทตีา่งๆ ทั้งในระดับ
จังหวดั ระดับภาค และระดับชาติของปีการศึกษา 2560 ซึ่งมีหลักฐานหนังสือน าส่ง ใบสมัคร 
รูปภาพ เกียรติบัตร รางวัล ฯลฯ 



ตัวบง่ชีท้ี ่๓ การสนบัสนนุของสถานศกึษา 

๔. สถานศกึษาไดส้นบัสนนุใหส้ง่แผนธรุกจิเขา้รว่มประกวด  แขง่ขนัทกัษะในเวทตีา่งๆ ทั้งในระดับ
จังหวดั ระดับภาค และระดับชาติของปีการศึกษา 2560 ซึ่งมีหลักฐานหนังสือน าส่ง ใบสมัคร 
รูปภาพ เกียรติบัตร รางวัล ฯลฯ 



ตัวบง่ชีท้ี ่๓ การสนบัสนนุของสถานศกึษา 

๔. สถานศกึษาไดส้นบัสนนุใหส้ง่แผนธรุกจิเขา้รว่มประกวด  แขง่ขนัทกัษะในเวทตีา่งๆ ทั้งในระดับ
จังหวดั ระดับภาค และระดับชาติของปีการศึกษา 2560 ซึ่งมีหลักฐานหนังสือน าส่ง ใบสมัคร 
รูปภาพ เกียรติบัตร รางวัล ฯลฯ 



ตัวบง่ชีท้ี ่๓ การสนบัสนนุของสถานศกึษา 

๕. ศูนยบ์ม่เพาะฯ ได้รวบรวมฐานขอ้มลูผูเ้รยีนทีผ่า่นการบม่เพาะ และส าเร็จการศึกษาแล้วที่เป็น
เจ้าของธรุกจิ  มีฐานขอ้มลูประกอบดว้ย รายชือ่ผูป้ระกอบการ ลักษณะธุรกิจ สถานที่ตั้ง รูปภาพ  
มีการเผยแพร่ฐานข้อมูลทางเว็บไซต์สถานศึกษา และรายงานข้อมูลส่ง สอศ . 



ตัวบง่ชีท้ี ่๓ การสนบัสนนุของสถานศกึษา 

๕. ศูนยบ์ม่เพาะฯ ได้รวบรวมฐานขอ้มลูผูเ้รยีนทีผ่า่นการบม่เพาะ และส าเร็จการศึกษาแล้วที่เป็น
เจ้าของธรุกจิ  มีฐานขอ้มลูประกอบดว้ย รายชือ่ผูป้ระกอบการ ลักษณะธุรกิจ สถานที่ตั้ง รูปภาพ  
มีการเผยแพร่ฐานข้อมูลทางเว็บไซต์สถานศึกษา และรายงานข้อมูลส่ง สอศ . 



ตัวบง่ชีท้ี ่๓ การสนบัสนนุของสถานศกึษา 

๕. ศูนยบ์ม่เพาะฯ ได้รวบรวมฐานขอ้มลูผูเ้รยีนทีผ่า่นการบม่เพาะ และส าเร็จการศึกษาแล้วที่เป็น
เจ้าของธรุกจิ  มีฐานขอ้มลูประกอบดว้ย รายชือ่ผูป้ระกอบการ ลักษณะธุรกิจ สถานที่ตั้ง รูปภาพ  
มีการเผยแพร่ฐานข้อมูลทางเว็บไซต์สถานศึกษา และรายงานข้อมูลส่ง สอศ . 



ตัวบง่ชีท้ี ่๓ การสนบัสนนุของสถานศกึษา 

๕. ศูนยบ์ม่เพาะฯ ได้รวบรวมฐานขอ้มลูผูเ้รยีนทีผ่า่นการบม่เพาะ และส าเร็จการศึกษาแล้วที่เป็น
เจ้าของธรุกจิ  มีฐานขอ้มลูประกอบดว้ย รายชือ่ผูป้ระกอบการ ลักษณะธุรกิจ สถานที่ตั้ง รูปภาพ  
มีการเผยแพร่ฐานข้อมูลทางเว็บไซต์สถานศึกษา และรายงานข้อมูลส่ง สอศ . 



ตอนที ่๒ 
การด าเนินการพัฒนาศกัยภาพของผูเ้รยีน 

ในสถานศกึษาอาชวีศกึษา 



ตัวบง่ชีท้ี ่๑ 
การพฒันาศกัยภาพผูเ้รยีน ด้านการอบรม 



ตัวบง่ชีท้ี ่๑ การพฒันาศกัยภาพผูเ้รยีน ด้านการอบรม 

๑. มีโครงการพฒันาศกัยภาพผูเ้รยีนดา้นการอบรม (การสรา้งจติส านึกในการเป็นผู้ประกอบการ
และการเขียนแผนธุรกิจ)ที่ผู้บริหารอนุมัติแล้ว 



ตัวบง่ชีท้ี ่๑ การพฒันาศกัยภาพผูเ้รยีน ด้านการอบรม 

๑. มีโครงการพฒันาศกัยภาพผูเ้รยีนดา้นการอบรม (การสรา้งจติส านึกในการเป็นผู้ประกอบการ
และการเขียนแผนธุรกิจ)ที่ผู้บริหารอนุมัติแล้ว 



ตัวบง่ชีท้ี ่๑ การพฒันาศกัยภาพผูเ้รยีน ด้านการอบรม 

๑. มีโครงการพฒันาศกัยภาพผูเ้รยีนดา้นการอบรม (การสรา้งจติส านึกในการเป็นผู้ประกอบการ
และการเขียนแผนธุรกิจ)ที่ผู้บริหารอนุมัติแล้ว 



ตัวบง่ชีท้ี ่๑ การพฒันาศกัยภาพผูเ้รยีน ด้านการอบรม 

๑. มีโครงการพฒันาศกัยภาพผูเ้รยีนดา้นการอบรม (การสรา้งจติส านึกในการเป็นผู้ประกอบการ
และการเขียนแผนธุรกิจ)ที่ผู้บริหารอนุมัติแล้ว 



ตัวบง่ชีท้ี ่๑ การพฒันาศกัยภาพผูเ้รยีน ด้านการอบรม 

๑. มีโครงการพฒันาศกัยภาพผูเ้รยีนดา้นการอบรม (การสรา้งจติส านึกในการเป็นผู้ประกอบการ
และการเขียนแผนธุรกิจ)ที่ผู้บริหารอนุมัติแล้ว 



ตัวบง่ชีท้ี ่๑ การพฒันาศกัยภาพผูเ้รยีน ด้านการอบรม 

๑. มีโครงการพฒันาศกัยภาพผูเ้รยีนดา้นการอบรม (การสรา้งจติส านึกในการเป็นผู้ประกอบการ
และการเขียนแผนธุรกิจ)ที่ผู้บริหารอนุมัติแล้ว 



ตัวบง่ชีท้ี ่๑ การพฒันาศกัยภาพผูเ้รยีน ด้านการอบรม 

๑. มีโครงการพฒันาศกัยภาพผูเ้รยีนดา้นการอบรม (การสรา้งจติส านึกในการเป็นผู้ประกอบการ
และการเขียนแผนธุรกิจ)ที่ผู้บริหารอนุมัติแล้ว 



ตัวบง่ชีท้ี ่๑ การพฒันาศกัยภาพผูเ้รยีน ด้านการอบรม 

๑. มีโครงการพฒันาศกัยภาพผูเ้รยีนดา้นการอบรม (การสรา้งจติส านึกในการเป็นผู้ประกอบการ
และการเขียนแผนธุรกิจ)ที่ผู้บริหารอนุมัติแล้ว 



ตัวบง่ชีท้ี ่๑ การพฒันาศกัยภาพผูเ้รยีน ด้านการอบรม 

๑. มีโครงการพฒันาศกัยภาพผูเ้รยีนดา้นการอบรม (การสรา้งจติส านึกในการเป็นผู้ประกอบการ
และการเขียนแผนธุรกิจ)ที่ผู้บริหารอนุมัติแล้ว 



ตัวบง่ชีท้ี ่๑ การพฒันาศกัยภาพผูเ้รยีน ด้านการอบรม 

๒. มีค าสั่งคณะกรรมการด าเนินการพัฒนา
ศักยภาพผู้เรียนด้านการอบรม 



ตัวบง่ชีท้ี ่๑ การพฒันาศกัยภาพผูเ้รยีน ด้านการอบรม 

๓. มีการประชมุ และหลกัฐานการประชมุ  มีหลกัฐานทีเ่กีย่วข้องกับการประชุมครบถ้วนสมบูรณ์ 



ตัวบง่ชีท้ี ่๑ การพฒันาศกัยภาพผูเ้รยีน ด้านการอบรม 

๔. มีหนังสือเชิญวิทยากร / หนังสือขอบคุณวิทยากร 



ตัวบง่ชีท้ี ่๑ การพฒันาศกัยภาพผูเ้รยีน ด้านการอบรม 

๕. มีการประชาสัมพันธ์การด าเนินงานเพื่อสร้างความตระหนักในการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน    
ด้วยช่องทางที่มีความหลากหลาย เข้าถึงสมาชิก 
 



ตัวบง่ชีท้ี ่๑ การพฒันาศกัยภาพผูเ้รยีน ด้านการอบรม 

๖. มีหลักฐานการจัดอบรมตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน 



ตัวบง่ชีท้ี ่๑ การพฒันาศกัยภาพผูเ้รยีน ด้านการอบรม 

๗. มีหลักฐานการเข้ารับการอบรมตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน 



ตัวบง่ชีท้ี ่๑ การพฒันาศกัยภาพผูเ้รยีน ด้านการอบรม 

๘. มีแผนธุรกิจจากการอบรมตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน จ านวน ๑๒ แผนธุรกิจ 



ตัวบง่ชีท้ี ่๑ การพฒันาศกัยภาพผูเ้รยีน ด้านการอบรม 

๙. มีเครื่องมือในการประเมินความพึงพอใจการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านการอบรมสร้าง
จิตส านึกในการเป็นผู้ประกอบการและการเขียนแผนธุรกิจ 



ตัวบง่ชีท้ี ่๑ การพฒันาศกัยภาพผูเ้รยีน ด้านการอบรม 

๑๐ .  มีการรายงานสรุปผลการด า เนินงาน
โครงการพฒันาศกัยภาพผูเ้รยีน ตามกระบวนการ 
PDCA เป็นรูปเล่ม 



ตัวบง่ชีท้ี ่๒ 
การพฒันาศกัยภาพผูเ้รยีน  

ด้านการศกึษาดงูานทีส่อดคลอ้งกบัธุรกจิ 



ตัวบง่ชีท้ี ่๒ การพฒันาศกัยภาพผูเ้รยีน ด้านการศกึษาดงูาน 

๑. มีโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านการศึกษาดูงาน ที่ผู้บริหารได้อนุมัติแล้ว และค าสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านการศึกษาดูงาน 



ตัวบง่ชีท้ี ่๒ การพฒันาศกัยภาพผูเ้รยีน ด้านการศกึษาดงูาน 

๒. มีหลกัฐานการติดต่อประสานงานเพื่อเข้าศึกษาดู
งานที่สอดคล้องประกอบด้วย หนังสืออนุญาตเข้า
ศึกษาดูงาน/บันทึกข้อความ หนังสือขออนุญาตน า
นักเรยีน นักศกึษาไปดงูาน หนังสอืตอบรับจากสถาน
ประกอบการ หรือหนงัสอืขอบคณุสถานประกอบการที่
ให้ความอนุเคราะห์ 



ตัวบง่ชีท้ี ่๒ การพฒันาศกัยภาพผูเ้รยีน ด้านการศกึษาดงูาน 

๓. มีหลกัฐานการเขา้ศกึษาดงูานประกอบดว้ย ลายมอืชือ่ผูเ้ขา้ศกึษาดูงาน รูปภาพกิจกรรม และ
บันทึกความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาดูงานของผู้ศึกษาดูงาน 



ตัวบง่ชีท้ี ่๒ การพฒันาศกัยภาพผูเ้รยีน ด้านการศกึษาดงูาน 

๔. มีเครื่องมือในการประเมินผลความพึงพอใจการด าเนินงานศึกษาดูงานที่ช ัดเจน 



ตัวบง่ชีท้ี ่๒ การพฒันาศกัยภาพผูเ้รยีน ด้านการศกึษาดงูาน 

๕. มีการรายงานสรุปผลการด าเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านการศึกษาดูงาน       
ตามกระบวนการ PDCA เป็นรูปเล่ม 



ตัวบง่ชีท้ี ่๒ การพฒันาศกัยภาพผูเ้รยีน ด้านการศกึษาดงูาน 

๕. มีการรายงานสรุปผลการด าเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านการศึกษาดูงาน       
ตามกระบวนการ PDCA เป็นรูปเล่ม 



ตัวบง่ชีท้ี ่๓ 
การประเมนิคณุภาพ และความเปน็ไปไดข้องแผน 



ตัวบง่ชีท้ี ่๓ การประเมนิคณุภาพ และความเปน็ไปไดข้องแผน 
๑ .  มีหนังสือ เ ชิญบุคคลภายนอกและภายใน          
เพือ่มารว่มเปน็คณะกรรมการประเมินคัดเลือกแผน
ธุรกิจ 



ตัวบง่ชีท้ี ่๓ การประเมนิคณุภาพ และความเปน็ไปไดข้องแผน 

๒. มีการด า เนินการประเมินคัดเลือกแผนธุรกิจ โดยพิจารณาจากใบลงชื่อปฏิบัติงาน            
รูปภาพ เป็นต้น 



ตัวบง่ชีท้ี ่๓ การประเมนิคณุภาพ และความเปน็ไปไดข้องแผน 

๒. มีการด า เนินการประเมินคัดเลือกแผนธุรกิจ โดยพิจารณาจากใบลงชื่อปฏิบัติงาน            
รูปภาพ เป็นต้น 



ตัวบง่ชีท้ี ่๓ การประเมนิคณุภาพ และความเปน็ไปไดข้องแผน 

๒. มีการด า เนินการประเมินคัดเลือกแผนธุรกิจ โดยพิจารณาจากใบลงชื่อปฏิบัติงาน            
รูปภาพ เป็นต้น 



ตัวบง่ชีท้ี ่๓ การประเมนิคณุภาพ และความเปน็ไปไดข้องแผน 

๒. มีการด า เนินการประเมินคัดเลือกแผนธุรกิจ โดยพิจารณาจากใบลงชื่อปฏิบัติงาน            
รูปภาพ เป็นต้น 



ตัวบง่ชีท้ ี ่๓ การประเมนิคณุภาพ และความเปน็ไปไดข้องแผน 

๓. มีเกณฑ์การประเมินแผนธุรกิจที่ช ัดเจน 
 



ตัวบง่ชีท้ี ่๓ การประเมนิคณุภาพ และความเปน็ไปไดข้องแผน 

๔. มีร่องรอยการใหค้ะแนนการประเมินแผนธุรกิจ 
 



ตัวบง่ชีท้ี ่๓ การประเมนิคณุภาพ และความเปน็ไปไดข้องแผน 
๕.  มีประกาศผลการประเมินแผนธุรกิจของ
สถานศึกษา 



ตัวบง่ชีท้ี ่๔ 
การสง่เสรมิการประกอบธรุกจิ 



ตัวบง่ชีท้ี ่๔ การสง่เสรมิการประกอบธรุกจิ 

๑. มีบันทกึขอ้ความขออนญุาตด าเนนิการตามแผนธรุกจิ ที่ผ่านการคัดเลือกตามโครงการพัฒนา
ศักยภาพผู้เรียน 



ตัวบง่ชีท้ี ่๔ การสง่เสรมิการประกอบธรุกจิ 

๒. มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานทั้งครู และผู้เรียนตามแผนของแต่ละกลุ่มธุรกิจ 



ตัวบง่ชีท้ี ่๔ การสง่เสรมิการประกอบธรุกจิ 

๓. มีการประชมุคณะกรรมการด าเนนิงานตามแผนธุรกจิ ซึ่งมีหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการประชุม
ครบถ้วนสมบูรณ์ 



ตัวบง่ชีท้ี ่๔ การสง่เสรมิการประกอบธรุกจิ 

๔. มีการแจ้งหรือประกาศการจัดสรรงบประมาณให้แก่ผู้ด าเนินการตามแผนธุรกิจที่ครบถ้วน 



ตัวบง่ชีท้ี ่๔ การสง่เสรมิการประกอบธรุกจิ 

๕. มีหลักฐานการจ่ายงบประมาณให้แก่ผู้ด าเนินการตามแผนธุรกิจที่ครบถ้วนตามที่จัดสรร 



ตัวบง่ชีท้ี ่๔ การสง่เสรมิการประกอบธรุกจิ 

๕. มีหลักฐานการจ่ายงบประมาณให้แก่ผู้ด าเนินการตามแผนธุรกิจที่ครบถ้วนตามที่จัดสรร 



ตัวบง่ชีท้ี ่๕ 
การด าเนนิงานตามแผนธรุกจิใหม ่



ตัวบง่ชีท้ี ่๕ การด าเนนิงานตามแผนธรุกจิใหม ่

๑. มีระยะเวลาในการด าเนินงานธุรกิจใหม่ อย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า ๒ เดือน 



ตัวบง่ชีท้ี ่๕ การด าเนนิงานตามแผนธรุกจิใหม ่

๒. หลักฐานแสดงการด าเนนิงานตามธรุกจิของผูเ้รยีน ประกอบดว้ย บันทกึการประชมุ การลงเวลา
ปฏิบัติงาน และรูปภาพการปฏิบัติงาน  



ตัวบง่ชีท้ี ่๕ การด าเนนิงานตามแผนธรุกจิใหม ่

๓. มีการนิเทศ ติดตามการด าเนินงานตามแผนธุรกิจอย่างต่อเนื่อง 



ตัวบง่ชีท้ี ่๕ การด าเนนิงานตามแผนธรุกจิใหม ่

๔. มีการจดัท าบญัชขีองธรุกจิ ประกอบดว้ยเอกสารรายรบั -รายจา่ย การบันทึกรายการรับ -จ่าย 
การรับรองบันทึกรายรับ รายจ่ายโดยครูที่ปรึกษาด้านบัญชีอย่างสม่ าเสมอและเป็นปัจจุบัน 



ตัวบง่ชีท้ี ่๕ การด าเนนิงานตามแผนธรุกจิใหม ่

๕. มีการรายงานสรปุผลการประกอบธรุกจิประกอบด้วย งบก าไรขาดทุน งบแสดงฐานะการเงิน 
และรายงานการประเมินความพึงพอใจของลูกค้า 



ตัวบง่ชีท้ี ่๖ 
การด าเนนิเนนิงานตามแผนธรุกจิเดมิ  

หรือตอ่ยอดธรุกจิเดมิ 



ตัวบง่ชีท้ี ่๖  การด าเนนิงานตามแผนธรุกจิเดมิ หรือตอ่ยอดธรุกจิเดมิ 

๑. มีระยะเวลาการด าเนินธุรกิจเดิมอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า ๖ เดือน 



ตัวบง่ชีท้ี ่๖  การด าเนนิงานตามแผนธรุกจิเดมิ หรือตอ่ยอดธรุกจิเดมิ 

๑. มีระยะเวลาการด าเนินธุรกิจเดิมอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า ๖ เดือน 



ตัวบง่ชีท้ี ่๖  การด าเนนิงานตามแผนธรุกจิเดมิ หรือตอ่ยอดธรุกจิเดมิ 

๒. มีหลกัฐานแสดงการด าเนนิงานตามธุรกิจเดิมของนักศึกษา อย่างต่อเนื่อง เช่น รูปภาพการ
ปฏิบัติงาน การลงเวลาปฏิบัติงาน การประชุมฯลฯ 





ตัวบง่ชีท้ี ่๖  การด าเนนิงานตามแผนธรุกจิเดมิ หรือตอ่ยอดธรุกจิเดมิ 

๓. มีการนเิทศ ติดตามการด าเนนิงานตามแผนธรุกจิขอ้เสนอแนะจากทีป่รกึษาธรุกจิอยา่งต่อเนื่อง 



ตัวบง่ชีท้ี ่๖  การด าเนนิงานตามแผนธรุกจิเดมิ หรือตอ่ยอดธรุกจิเดมิ 

๔. มีการจดัท าบญัชขีองธรุกจิ ประกอบดว้ยเอกสารรายรบั -รายจ่าย การบันทึกรายการรับ-จ่าย 
การรับรองบันทึกรายรับ รายจ่ายโดยครูที่ปรึกษาด้านบัญชีอย่างสม่ าเสมอและเป็นปัจจุบัน 



ตัวบง่ชีท้ี ่๖  การด าเนนิงานตามแผนธรุกจิเดมิ หรือตอ่ยอดธรุกจิเดมิ 

๕. มีการรายงานสรปุผลการประกอบธรุกจิประกอบด้วย งบก าไรขาดทุน งบแสดงฐานะการเงิน
และรายงานการประเมินความพึงพอใจของลูกค้า 



ตัวบง่ชีท้ี ่๗ 
การใชธ้รุกจิในสถานศกึษาเปน็แหลง่เรยีนรู ้ 
และการพฒันาศกัยภาพครทูีป่รกึษาธรุกจิ  

หรือครทูีเ่กีย่วข้อง 



ตัวบง่ชีท้ี ่๗ การใชธ้รุกจิในสถานศกึษาเปน็แหลง่การเรยีนรูแ้ละการพฒันาศกัยภาพ
ครูทีป่รกึษาธรุกจิหรอืครทูีเ่กีย่วขอ้ง 

๑. มีหลักฐานการประชาสัมพันธ์การให้ใช้ธุรกิจของผู้เรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ โดยใช้ช่องทางที่
หลากหลาย ไม่น้อยกว่า ๓ ช่องทาง 

๑.บอรด์ประชาสมัพนัธ ์

๒.หนา้เสาธง/เสยีงตามสาย 



๓.สือ่วทิย/ุโทรทศัน ์



๓.สือ่วทิย/ุโทรทศัน ์



๔.Web.facebook.com 



๔.Web.facebook.com 



๔.Web.facebook.com 



๔.Web.facebook.com 



๕. วางขายและจ าหนา่ยในสถานทีท่อ่งเทีย่ว 



๕. วางขายและจ าหนา่ยในสถานทีท่อ่งเทีย่ว 



๕. วางขายและจ าหนา่ยในสถานทีท่อ่งเทีย่ว 



๖. ท าเอกสารประชาสมัพนัธ ์



ตัวบง่ชีท้ี ่๗ การใชธ้รุกจิในสถานศกึษาเปน็แหลง่การเรยีนรูแ้ละการพฒันาศกัยภาพ
ครูทีป่รกึษาธรุกจิหรอืครทูีเ่กีย่วขอ้ง 

๒. มีหลกัฐานการใชธ้รุกจิของผูเ้รยีน เป็นแหลง่เรยีนรูภ้ายในสถานศกึษา ประกอบดว้ย บันทกึการ
ขอเขา้ศกึษาดงูานจากหนว่ยงานภายใน สมุดบันทึกการเยี่ยมชม และภาพถ่ายการศึกษาดูงาน 



ตัวบง่ชีท้ี ่๗ การใชธ้รุกจิในสถานศกึษาเปน็แหลง่การเรยีนรูแ้ละการพฒันาศกัยภาพ
ครูทีป่รกึษาธรุกจิหรอืครทูีเ่กีย่วขอ้ง 

๒. มีหลกัฐานการใชธ้รุกจิของผูเ้รยีน เป็นแหลง่เรยีนรูภ้ายในสถานศกึษา ประกอบดว้ย บันทกึการ
ขอเขา้ศกึษาดงูานจากหนว่ยงานภายใน สมุดบันทึกการเยี่ยมชม และภาพถ่ายการศึกษาดูงาน 



ตัวบง่ชีท้ี ่๗ การใชธ้รุกจิในสถานศกึษาเปน็แหลง่การเรยีนรูแ้ละการพฒันาศกัยภาพ
ครูทีป่รกึษาธรุกจิหรอืครทูีเ่กีย่วขอ้ง 

๓. มีหลกัฐานการใชธ้รุกจิของผูเ้รยีน เป็นแหลง่เรยีนรูภ้ายในสถานศกึษา ได้แก่ บันทึกการขอเข้า
ศึกษาดูงานจากหน่วยงานภายนอกสมุดบันทึกการเยี่ยมชม และภาพถ่ายการศึกษาดูงาน 



ตัวบง่ชีท้ี ่๗ การใชธ้รุกจิในสถานศกึษาเปน็แหลง่การเรยีนรูแ้ละการพฒันาศกัยภาพ
ครูทีป่รกึษาธรุกจิหรอืครทูีเ่กีย่วขอ้ง 

๔.  มีหนังสือแจ้ง เ ชิญครูที่ เ กี่ยวข้อ งกับการบ่มเพาะฯ  เข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับ                    
การเป็นผู้ประกอบการบันทึกข้อความขอเข้ารับการฝึกอบรม และหนังสือค าสั่งอนุญาตให้          
เข้ารับการฝึกอบรม 



ตัวบง่ชีท้ี ่๗ การใชธ้รุกจิในสถานศกึษาเปน็แหลง่การเรยีนรูแ้ละการพฒันาศกัยภาพ
ครูทีป่รกึษาธรุกจิหรอืครทูีเ่กีย่วขอ้ง 

๔.  มีหนังสือแจ้ง เ ชิญครูที่ เ กี่ยวข้อ งกับการบ่มเพาะฯ  เข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับ                    
การเป็นผู้ประกอบการบันทึกข้อความขอเข้ารับการฝึกอบรม และหนังสือค าสั่งอนุญาตให้          
เข้ารับการฝึกอบรม 



ตัวบง่ชีท้ี ่๗ การใชธ้รุกจิในสถานศกึษาเปน็แหลง่การเรยีนรูแ้ละการพฒันาศกัยภาพ
ครูทีป่รกึษาธรุกจิหรอืครทูีเ่กีย่วขอ้ง 

๕. มีรายงานการฝกึอบรม พร้อมดว้ยเกยีรตบิตัรหรอืวฒุบิตัร หรือประกาศนียบัตร หรือภาพถ่าย 



ตอนที ่๓ 
ผลสัมฤทธิ์ของการบ่มเพาะผูเ้รยีนสูก่ารเป็นผูป้ระกอบการ 



ตัวบง่ชีท้ี ่๑ 
ผลสมัฤทธิข์องการบม่เพาะผูเ้รยีน 



ตัวบง่ชีท้ี ่๑ ผลสมัฤทธิข์องการบม่เพาะผูเ้รยีน 

๑. ผู้เรยีนทีเ่ขา้รว่มโครงการพฒันาศกัยภาพผูเ้รยีนในสถานศกึษาอาชวีศึกษา ที่ได้ประกอบธุรกิจ
ระหว่างเรียน จ านวน ๓ คน หรือมากกว่า 



ตัวบง่ชีท้ี ่๑ ผลสมัฤทธิข์องการบม่เพาะผูเ้รยีน 

๑. ผู้เรยีนทีเ่ขา้รว่มโครงการพฒันาศกัยภาพผูเ้รยีนในสถานศกึษาอาชวีศึกษา ที่ได้ประกอบธุรกิจ
ระหว่างเรียน จ านวน ๓ คน หรือมากกว่า 



๒. มีการน าสิง่ประดษิฐ ์นวัตกรรม โครงงานวทิยาศาสตร ์โครงการธรุกจิ โครงงาน งานวิจัย ฯลฯ 
มาต่อยอดเชิงพาณิชย์ ด้านสินค้า หรือด้านบริการจ านวน ๑ ธุรกิจ หรือมากกว่า 



ตัวบง่ชีท้ี ่๑ ผลสมัฤทธิข์องการบม่เพาะผูเ้รยีน 

๓. มีการน าสิง่ประดษิฐ ์นวัตกรรม โครงงานวทิยาศาสตร ์โครงการธรุกจิ โครงงาน งานวิจัย ฯลฯ 
มาต่อยอดเชิงพาณิชย์ ด้านการบริหารจัดการธุรกิจ จ านวน ๑ ธุรกิจ หรือมากกว่า 



ตัวบง่ชีท้ี ่๑ ผลสมัฤทธิข์องการบม่เพาะผูเ้รยีน 

๓. มีการน าสิง่ประดษิฐ ์นวัตกรรม โครงงานวทิยาศาสตร ์โครงการธรุกจิ โครงงาน งานวิจัย ฯลฯ 
มาต่อยอดเชิงพาณิชย์ ด้านการบริหารจัดการธุรกิจ จ านวน ๑ ธุรกิจ หรือมากกว่า 



ตัวบง่ชีท้ี ่๑ ผลสมัฤทธิข์องการบม่เพาะผูเ้รยีน 

๓. มีการน าสิง่ประดษิฐ ์นวัตกรรม โครงงานวทิยาศาสตร ์โครงการธรุกจิ โครงงาน งานวิจัย ฯลฯ 
มาต่อยอดเชิงพาณิชย์ ด้านการบริหารจัดการธุรกิจ จ านวน ๑ ธุรกิจ หรือมากกว่า 



ตัวบง่ชีท้ี ่๑ ผลสมัฤทธิข์องการบม่เพาะผูเ้รยีน 

๔. มีการจัดท ารายงานวิเคราะห์ความยั่งยืนของธุรกิจในประเด็น การด าเนินธุรกิจในปัจจุบัน
แผนการตลาดในอนาคต ความยัง่ยนืและความเปน็ไปไดใ้นการด าเนนิธรุกจิ โดยพจิารณาจาก ผล
การด าเนนิงานในรอบระยะเวลาทีผ่า่นมา โดยพจิารณาจากงบก าไรของธุรกิจ และฐานะการเงิน
ของธุรกิจ ณ วันสิ้นงวดของการด าเนินธุรกิจ โดยพิจารณาจากงบแสดงฐานะการเงิน 



ตัวบง่ชีท้ี ่๑ ผลสมัฤทธิข์องการบม่เพาะผูเ้รยีน 

๕. ผู้เรยีนทีผ่่านการบม่เพาะจากศนูยบ์ม่เพาะฯ ส าเร็จการศึกษาแล้วสามารถเป็นเจ้าของธุรกิจ     
ใน ๑ ปีการศึกษาที่ผ่านมา จ านวน ๑ คน หรือมากกว่า 

ร้านขนานพงษ์การไฟฟ้า รับบริการในและนอกสถานที่ นายขนานพงษ์   ข านิการ 




