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วิทยาลัยสารพดัช่างชยัภมูิ 
สำนกังานคณะกรรมการการอาชวีศกึษา 

กระทรวงศกึษาธกิาร 



คำนำ 
 แผนปฏิบัติการงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของวิทยาลัย 
สารพัดช่างชัยภูมินี้เป็นเครื่องมือสําคัญที่จะช่วยให้การพัฒนาศูนย์บ่มเพาะเพื่อการศึกษาให้เป็นแหล่งการ
เรียนรู้ และบ่มเพาะนักเรียน นักศึกษาเป็นผู้ประกอบการและต่อยอดธุรกิจให้มีความมั่นคงและยั่งยืนและ
เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณประจําปีเป็นไปตามยุทธศาสตร์ นโยบาย ของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการและ
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและสามารถควบคุมการ ใช้จ่ายเงิน จึงได้จัดทําแผนปฏิบัติการ
ประจําปี พ.ศ. 2560 และยังมุ่งเน้นการใช้เงินงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ประโยชน์
ประหยัด และถูกต้องตามระเบียบราชการ ท้ายนี้ หากแผนปฏิบัติการประจําปีนี้ มีส่วนหนึ่งสวนใดขาดตก
บกพร่อง ผู้จัดทําและรวบรวมแผนปฏิบัติการประจําปีนี้ ขอนอ้มรับเพื่อแก้ไขและขออภัยไว ณ ที่นี้ด้วย 

คณะผู้จัดทำ 
พฤษภาคม 2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 
*********************************************************** 

 
 

 ผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาที่มีคุณภาพได้มาตรฐานวิชาชีพสอดคล้องกับความต้องการ                    
ของชุมชนและสถานประกอบการ 

 

 

 หมายถึง ภารกิจที่สถานศึกษาจะต้องทำเพื่อให้ความคาดหวังที่กำหนดไว้ประสบความสำเร็จ โดยใน
แต่ละพันธกิจจำกำหนดเป้าประสงค์ (Goals) รองรับเพื่อระบุผลจากากรดำเนินงานตามพันธกิจ 

วิทยาลัยสารพัดชา่งชัยภมูิ ได้กำหนดพันธกจิเพื่อให้บรรลุซึ่งวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ดังนี้ 
พันธกิจที ่1 การจัดการอาชีวศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
พันธกิจที่ 2 การผลิตและพัฒนากำลังคนด้านการอาชีวศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน

ของประเทศ 
พันธกิจที่ 3 การพัฒนาศักยภาพกำลังคนด้านอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะสอดคล้องกับความต้องการใน

การพัฒนาประเทศ 
พันธกิจที ่4 การสรา้งโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมในดา้นการอาชีวศึกษา 
พันธกิจที ่5 การจัดการอาชีวศึกษาเพื่อสรา้งเสรมิคุณภาพชวีิต เป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อม 
พันธกิจที ่6 การเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบรหิารจัดการอาชวีศึกษา 

 

 
 
 
 

"หมั่นศึกษา พัฒนาฝีมือ ยึดถือคุณธรรม นำประโยชน์สู่สังคม" 
  หมั่นศึกษา  :  ศึกษาหาความรู้อยา่งสมำ่เสมอ 
 พัฒนาฝีมือ  :  มุ่งมั่นพัฒนาตนเองให้มีความรู ้ความสามารถในวชิาชีพ 
  ยึดถือคุณธรรม  :  มีคุณธรรม มีความซื่อสัตย์ ในการประกอบอาชพี 
  นำประโยชน์สู่สร้างคน :   นำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาอาชีพและพัฒนาสังคม 

                                                        
 

 “บริการดีมีมารยาท”   
  

 

  “มารยาทงาม บริการดว้ยความจริงใจ”                                                                                                                                 

1. วิสัยทัศน์ของวิทยาลัย 

2. พันธกิจของวิทยาลัย 

3. ปรัชญาสถานศึกษา 

4. เอกลักษณ ์

5. อัตลักษณ ์



 

 

ตราสัญลักษณ์ประจำวิทยาลัยสารพัดช่าง 

 

ตราประจำวทิยาลัย 
วงกลมซ้อนกัน 2 วง 

ดอกไม้ประจำวิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ 

 

 

 

ดอกพิกลุ 

ต้นไม้ประจำวิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ 

 

 

 

 
 

ต้นพิกุล 

สีประจำวิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ 
 

 
 
 

 
         สีแดงเลือดหม ู                                สีเหลือง 

6. สัญลักษณ์วิทยาลัย 



 

                                                                                                                                                          
           ๑) ด้านการเพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ กำหนดเป้าหมายของการดำเนินงานโดย 
 ๒) ด้านการขยายโอกาสในการเรียนอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ 
 ๓) ยกระดับคุณภาพการจัดอาชวีศึกษา 
 ๔) ด้านการเพิ่มประสิทธภิาพการบริหารจัดการ 

 

วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิเดิมเป็นโรงเรียนสารพัดช่างชัยภูมิ   ประกาศจัดตั้งเมื่อ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 
2529 โดยสังกัดกองวิทยาลัยอาชีวศึกษา  กรมอาชีวศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ  โดยใช้อาคารเดิมของ
วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ  ตั้งอยู่ที่ ถนนโนนม่วง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ มีพื้นที่ประมาณ 7 
ไร่  2 งาน 1 ตารางวา 

หลังจากการได้ประกาศจัดตั้งแล้วกรมอาชีวศึกษาได้แต่งตั้ง นายสืบพงษ์  รักษาทรัพย์ อาจารย์ใหญ่
โรงเรียนสารพัดช่างพิจิตร  มาทำหน้าที่ประสานงานการจัดตั้งโรงเรียนสารพัดช่างชัยภูมิอีกหน้าที่หนึ่งเป็นการ
ชั่วคราวตามคำสั่งกรมอาชีวศึกษาที่ 550/2529   ลงวันที่ 6 มีนาคม 2529 และได้รับมอบ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้างต่าง ๆ จากวิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2529 โดยมีนายบุญเทียม   เจริญยิ่ง  รอง
อธิบดีกรมอาชีวศึกษามาเป็นประธานในการรับมอบ พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดกรมอาชีวศึกษา
หลายท่าน  ต่อมากรมอาชีวศึกษาได้แต่งตั้งให้ นายสืบพงษ์   เจริญทรัพย์  อาจารย์ใหญ่โรงเรียนสารพัดช่าง
พิจิตร  มาปฏิบัติหน้าที่ประจำในตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนสารพัดช่างชัยภูมิ   ตามคำสั่งกรมอาชีวศึกษา   
ที่ 1006/2529 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2529 

ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2530   กรมอาชีวศึกษาได้มีคำสั่งที่ 935/2530 ลงวันที่  30 พฤษภาคม
2530  แต่งตั้งให้ นายประชุมพงษ์  สมบูรณ์ศิลป์  ตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี  เป็นผู้
รักษาการในตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนสารพัดช่างชัยภูมิ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2530 

ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2533  กรมอาชีวศึกษาได้มีคำสั่งที่ 1940/2533   ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2533 
แต่งตั้งให้ นายพันธุ์ศักดิ์  โรจนากาศ  ตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น  เป็นผู้รักษาการใน
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสารพัดช่างชัยภูมิ และเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2534   ได้รับการยกฐานะ
เป็น  วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ 

พ.ศ. 2541 - 2542 กรมอาชีวศึกษา แต่งตั้งให้นายสมชาย พงษ์นภางค์ ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง 
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ    
 พ.ศ. 2542 – 2554 กรมอาชีวศึกษา แต่งตั้งให้นายปรีดา หลิมพาพันธ์ ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ 
 พ.ศ. 2554 – 2556 กรมอาชีวศึกษา แต่งตั้งให้นายสมผัด อินทรมา ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ 

พ.ศ. 2555 – 2558 ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ คือ  นายชูชาติ พรามจร ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ 

7. นโยบายวิทยาลัย 

8. ประวัติวิทยาลยั 



5 สิงหาคม พ.ศ.2558 - 30 กันยายน พ.ศ.2561 คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา           
ที่  1204/2558เรื่องแต่งตั้ งผู้รักษาการในตำแหน่ง ลงวันที่  10 สิงหาคม พ.ศ.2558  ได้แต่งตั้ ง                                  
นายปราโมทย์  ขุนเพ็ง ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ 

1 ตุลาคม พ.ศ.2561 – 27 ธันวาคม พ.ศ. 2561 คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา                 
ที่ 1506/2561 เรื่องแต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่ง ลงวันที่ 18 กันยายน พ.ศ.2561 ได้แต่งตั้งให้                    
นายกลิ่น  จันทะพอน ตำแหน่งรองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ เป็นผู้รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิเป็นการชั่วคราว 

28 ธันวาคม พ .ศ. 2561 – ปัจจุบัน คำสั่ งสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่  
2001/2561 เรื่องแต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่ง ลงวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ.2561 ได้แต่งตั้งนายประทีป  
อนิลบล ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ 
 

 

วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ ตั้งอยู่เลขที่ 380 ก. ถนนโนนม่วง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัด
ชัยภูมิ รหัสไปรษณีย์ 36000 ตั้งอยู่ที่ดินของราชพัสดุ 2 แปลงหมายเลขที่ 643 และ 670 มีเนื้อที่ 8 ไร่                
3 งาน  57 ตารางวา 

 

 

 

                                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

อาคาร 1 

 

9. สถานที่ตั้งและขนาด 

10. อาคารเรียน 



                                                                                                               

 อาคารเรียน 3 ชั้น ประกอบไปด้วย 
 ชั้น 1 ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษาและฝ่ายวิชาการ 
  ห้อง 111 ห้องปฏิบัติการ 
  ห้อง 112 แผนกวิชาเพน้ท์สี 
 ชั้น 2 แผนกวิชาทักษะชีวิต 
  ห้อง 121 ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ 
  ห้อง 122 ห้องเรียนภาษาต่างประเทศ 
  ห้อง 124 ห้องพกัครูแผนกวิชาทกัษะชีวิต 
  ห้อง 125 ห้องเรียนคณติศาสตร์ 
  ห้อง 126 ห้องเรียนภาษาไทย 
 ชั้น 3 แผนกวิชาช่างไฟฟ้าฟ้ากำลัง 
  ห้อง 131 ห้องเรียนทฤษฏี 
  ห้อง 132 ห้องสืบค้นอินเตอร์เน็ตแผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง 
  ห้อง 133 ห้องตดิตั้งไฟฟ้า 
  ห้อง 134 ห้องพกัครูแผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง 
  ห้อง 135 ห้องเขียนโปรแกรมไฟฟา้ 
  ห้อง 136 ห้องเรียนทฤษฏี 
 ชั้น 4 แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส ์
  ห้อง 141 ห้องเรียนทฤษฏี 
  ห้อง 142 ห้องปฏิบัติการช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
  ห้อง 143 ห้องเรียนปฏิบัติ 
  ห้อง 144 ห้องพกัครูแผนกวิชาชา่งอิเล็กทรอนิกส์ 
  ห้อง 145 ห้องเรียนปฏิบัติ 
  ห้อง 146 ห้องเรียนทฤษฏี 
 
 
 
 
 
 
 

พื้นท่ีใช้สอย 



 

                                                                                                    

 

 

 

 

 

อาคาร 2 

 

  อาคารเรียน 2 ชั้น ประกอบไปด้วย 
  ชั้น 1 แผนกวิชาอาหารและโภชนาการและแผนกแฟช่ันและสิ่งทอ 
   ห้อง 211 ห้องปฏิบัติการแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ 
   ห้อง 212 ห้องปฏิบัติการแผนกวิชาแผนกแฟชั่นและสิ่งทอ 
  ชั้น 2 แผนกวิชาอาหารและโภชนาการเครื่องหนัง 
   ห้อง 221 ห้องปฏิบัติการแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ 
   ห้อง 222 ห้องปฏิบัติการแผนกวิชาเครื่องหนัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พื้นท่ีใช้สอย 



                                                                          
 
 
 
 
 
 
 
 

อาคาร 3 
                                                     

 อาคารเรียน 3 ชั้น ประกอบไปด้วย     
 ชั้น 1 อาคารอำนวยการ  
 ชั้น 2 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
  ห้อง 321 ห้องปฏิบัติการคอมพวิเตอร์ 
  ห้อง 322 ห้องปฏิบัติการคอมพวิเตอร์ 
  ห้อง 323 ห้องปฏิบัติการคอมพวิเตอร์ 
  ห้อง 324 ห้องพกัครูแผนกวิชาคอมพิวเตอร ์
 ชั้น 3 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและแผนกวิชาดนตรี 
  ห้อง 331 ห้องปฏิบัติการคอมพวิเตอร ์
  ห้อง 333 ห้องขับร้อง 
  ห้อง 334 ห้องปฏิบัติการการดนตรี 
       
 
 
 
 
 
 

พื้นท่ีใช้สอย 



 

อาคาร 4 

 

                 อาคารเรียน 3 ชั้น ประกอบไปด้วย     
                 ชั้น 1 แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะและแผนกวิชาช่างยนต์  
 ชั้น 2 ห้องเรียนทฤษฏีและปฏิบัติเชื่อมโลหะและแผนกวิชาช่างยนต์ 
 ชั้น 3 ห้องประชุม อาคาร 4 ชั้น 3 

                                                 อาคาร 5  

   

                                                อาคารเรียน 3 ชั้น ประกอบด้วย 
                                                          ชั้น 1 แผนกวิชาตัดผม-เสริมสวย 

                                                                  ห้อง 511 ห้องเรียนตัดผมชาย 
                                                                 ห้อง 512 ห้องเรยีนเสริมสวย 
                                                           ชั้น 2 ห้องประชุมอาคาร 5 ช้ัน 2 

                                                 ชั้น 3 แผนกวิชาการบัญชี 
                                                                  ห้อง 531 ห้องเรียนการบัญช ี
                                                                 ห้อง 532 ห้องเรยีนการบัญช ี
                                                                 ห้อง 533 ห้องเรยีนการบัญช ี

                                                                              ห้อง 534 ห้องพักครูแผนกวิชาการบัญชี 

พื้นท่ีใช้สอย 

พื้นท่ีใช้สอย 



 
 

อาคาร 6 
 

 
                  อาคารเรยีน 4 ชั้น ประกอบดว้ย 
                  ชั้น 1 ห้องวิทยบริการ 
                  ชั้น 2 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
                        ห้อง 621 ห้องศูนย์ข้อมูล 
                        ห้อง 622 ห้องปฏิบัติการทางภาษา 
                  ชั้น 3 ห้องเรียน 
                        ห้อง 631 ห้องพระพทุธศาสนา 
                        ห้อง 622 ห้องปฏิบัติการการบัญชี (พิมพ์ดีด) 
                   ชั้น 4 ห้องประชุม อาคาร 6 ชั้น 4 
 
 
 
 
 
 

พื้นท่ีใช้สอย 



 

            

อาคาร 7 

 
 
อาคารเรียน 3 ชั้น ประกอบด้วย 
                 ชั้น 1 ห้องเรียนสอนปฏิบัติแผนกวิชาการการโรงแรม 
                 ชั้น 2 ห้องเรียนสอนทฤษฏีแผนกวิชาการการโรงแรม 
                 ชั้น 3 ห้องงานแม่บ้านโรงแรม 
         ชั้น 4 ห้องงานการโรงแรม 

 

 

 

 

 

 

 

พื้นท่ีใช้สอย 



ข้อมูลพื้นฐานงานศูนย์บ่มเพาะ 
*********************************************************** 

 

  

 มุ่งมั่นพัฒนาเยาวชนและผูป้ระกอบการ ให้มีความรู้ คู่คุณธรรม นำเทคโนโลยีสู่ชุมชนและสังคมอย่าง
มีคุณภาพ 

 

 

 1. เพื่อสรา้งความรู ้ความเข้าใจเรื่องธุรกจิ และการเป็นผู้ประกอบการ 
 2. เพื่อเพิ่มศักยภาพนักเรียน นักศึกษา ในการเป็นผู้ประกอบการใหม่ 
 3. มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชพี 
 4. เพื่อสรา้งเครือข่ายและความรว่มมือกับภาคเอกชนและชุมชน 
 5. เพื่อสนับสนุนการประกอบธุรกิจ โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
 
 
 
 1. นักเรียน นักศึกษาที่เสนอแผนธุรกิจเพื่อดาํเนินโครงการหารายไดร้ะหว่างเรียนไม่น้อยกวา่ 20 คน 
ได้รับการพัฒนาศกัยภาพในการเป็นผู้ประกอบการ 
 2. ครูผู้สอนโครงการ/โครงงาน ครูผู้สอนแผนกบริหารธุรกิจ ได้รับการพัฒนาศักยภาพในการให้ 
คําปรึกษาแก่ทีมธุรกจิ ไม่น้อยกว่า 20 คน 
 3. ประชาชนผู้สนใจที่มคีวามพร้อมในการประกอบธุรกิจหรือพัฒนาต่อยอดธุรกิจเดิม 
 
 
 ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศกึษาแบบครบวงจร วิทยาลัยสารพดัช่างชัยภูมิ ตั้งอยู่ที ่
ด้านหน้าทางเข้าวิทยาลยัสารพดัชา่งชัยภูม ิ
 

 
 
 
 
 

1. วิสัยทัศน์ของงานศูนย์บ่มเพาะ 

2. พันธกิจของงานศูนย์บ่มเพาะ 

3. เป้าหมายของงานศูนย์บ่มเพาะ 

4. สถานที่ตั้งของงานศูนย์บ่มเพาะ 



 
แผนงาน/โครงการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา งบประมาณ 

โครงการ เตรียมความพรอ้มเพื่อรองรับ
การประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ
อาชีวศึกษาระดับ อศจ. และระดับภาค 

งานศูนย์บ่มเพาะฯ 
พฤษภาคม – 

กันยายน 2565 
10,000 บาท 

โครงการ อบรมความรู้เบ้ืองต้นในการ
เป็นผู้ประกอบการและการเขียนแผน
ธุรกิจสำหรับนักเรียน นกัศึกษา 
วิทยาลัยสารพัดชา่งชัยภมูิ ประจำปี
การศกึษา 2564 

งานศูนย์บ่มเพาะฯ 

มิถุนายน – 
พฤศจิกายน 

2564 
20,000 บาท 

โครงการ ศกึษาดูงานเพือ่พัฒนา
ศักยภาพด้านการดำเนินธุรกิจ ประจำปี
การศกึษา 2564 

งานศูนย์บ่มเพาะฯ 

เดือนมิถุนายน –
พฤศจิกายน 

2564 
5,000 บาท 

โครงการ ส่งเสริมและพฒันาศักยภาพ
ของผู้ประกอบการ (ธุรกจิใหม่) 

งานศูนย์บ่มเพาะฯ สิงหาคม 2564 – 
กันยายน 2565 

30,000 บาท 

โครงการ ส่งเสริม และพฒันาศักยภาพ
ของผู้ประกอบการ (ธุรกจิเดิม) 

งานศูนย์บ่มเพาะฯ สิงหาคม 2564 – 
กันยายน 2565 

30,000 บาท 

โครงการ ปรับปรุงห้องศนูย์บ่มเพาะ
ผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 

งานศูนย์บ่มเพาะฯ สิงหาคม 2564 – 
กันยายน 2565 

30,000 บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

4. แผนการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. โครงสร้างดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะ 

นายประทีป  อนิลบล 
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ 

ประธานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 

ฝ่ายฝึกอบรม ฝ่ายบ่มเพาะ ฝ่ายนวัตกรรม ฝ่ายธุรการ 

     นายอาคม  พิมโกทา  

จดทะเบียนการค้าและภาษีอากร 

    นายจรูญ    จงกลกลาง 

การขอสนับสนุนเงินทุน 

     นายนเรศ  โภคทรัพย์ 
การสร้างเจตเจตคติในการเป็นผู้ประกอบการ 

     นางอรทัย  ยิ้มน้อย 

ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดประชุม 

นายอาคม  พิมโกทา 
ครูที่ปรึกษาร้านสารพัดคาร์แคร์ 

นายนเรศ  โภคทรัพย ์
ครูที่ปรึกษาร้านสารพัดงานป้าย CNC 

 
นายจรูญ    จงกลกลาง         

ครูที่ปรึกษาร้าน copy& service 

นายบริบูรณ์สนณรงค์ 
ครูที่ปรึกษาร้านบริการอาหารและเครื่องดื่ม 

 

นายมะนพ  สิงห์ทอง 
หัวหน้างานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์ 

 

นายอาคม  พิมโกทา 
หัวหน้าแผนกช่างยนต ์

 

นางอุดมลักษณ์  เขิมขันธ์ 
ธุรการฝ่ายการเงิน 

 
นางสาวเมริน   ขำขัยภูมิ 

ธุรการฝ่ายบัญชี 
 

นางสาวสุภาพร  สะท้าน 

ธุรการฝ่ายศูนย์บ่มเพาะ 
 

นางมัทนา  นาคนิล 

ธุรการฝ่ายงานการค้า 
 

นางสาวเมริน  ขำชัยภูมิ 
ครูที่ปรึกษาด้านบัญชี 

 
นางเบญจมาศ  นามศิริพงศ์พันธ ์

      ครูที่ปรึกษาด้านการตลาด 
 

นางเรืองรุ้ง   แก้วหย่อง 
ครูที่ปรึกษาด้านการจัดการ 

 

ฝ่ายที่ปรึกษาภายนอก 

นายวิทยา   กาลเขว้า 
ผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารออมสิน 

สาขาจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 

นางสาวจิตรลดา   น้อยวิเศษ
พาณิชย์จังหวัดชัยภูม ิ

ฝ่ายที่ปรึกษาภายใน 

นางวีรวรรณ  โยทองยศ 
รองผู้อำนวยการวิทยาลัย

สารพัดช่างชัยภูมิ 

นายสันติ  เบ็ญจศิล 
รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัด

ช่างชัยภูมิ 

นายสันติ  เบ็ญจศิล 

รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูม ิ

รองประธานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 
 

นางมัทนา  นาคนิล 
หัวหน้าศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 

 

นายบริบูรณ์  สนณรงค์ 
หัวหน้าแผนกอาหารและโภชนาการ 

 
นายสกลไกร   โพธิ์จุมพล 

หัวหน้าแผนกวิชาช่างเชื่อม 
 

นายจรูญ    จงกลกลาง         
หัวหน้าแผนกคอมพิวเตอร์ธรุกิจ 

 
นางมัทนา  นาคนิล 

กรรมการและเลขานุการ 
 

นายมะนพ   สิงห์ทอง 

ครูที่ปรึกษาด้านการผลิต 
 

นางสาววรัญญา  อารีย์พัฒนไพบูลย ์
เจ้าหน้าที่ธนาคารออมสิน  สาขาจัตุรัส  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

โครงการ เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชวีศึกษา           
ระดับ อศจ. และระดับภาค 

 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นางมัทนา  นาคนิล 
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 

  โครงการตามภาระงานประจำ 
 โครงการพิเศษ (ไมใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
มาตรฐานที่ 2 การจดัการอาชวีศึกษา 
ด้านที่ 1  ด้านผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษา   
ข้อที ่1.3 ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีโครงการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อต้องการนักเรียน

นักศึกษาให้มีความรู้ ทักษะ ทัศนะคติ แนวความคิดของการบริหารจัดการในเชิงธุ รกิจที่ดี ซึ่งมีส่วนช่วยกระตุ้น 
ให้นักเรียน นักศึกษา มีแนวความคิดในการเป็นผู้ประกอบการได้เป็นอย่างดี และนำทางในการประกอบการ
ธุรกิจเมื่อสำเร็จการศึกษาไปแล้ว ดังนั้นวิทยาลัยจึงเล็งเห็นความสำคัญในการให้นักเรียน นักศึกษาสำเร็จ
การศึกษาต่อไปแล้วสามารถมีช่องทาง หรือแนวทางในการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจด้วยตนเองต่าง ๆ ทั้งในเรื่อง
การตลาด การแข่งขันกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ 

ดังนั้นเพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ และพันธกิจของสำนักงานการอาชีวศึกษา ศูนย์บ่ม
เพาะวิสาหกิจ วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิจึงเห็นควรเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการประเมินศูนย์บ่มเพาะ
ผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 
5. วัตถุประสงค์ 

5.1 เพื่อจดัเตรียมเอกสารในการรองรับการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชวีศึกษา 
5.2 เพื่อส่งเสริมให้คณะกรรมศูนย์บ่มเพาะฯมีสว่นร่วมในการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ

อาชีวศึกษา 
5.3 เพื่อส่งเสริมให้นักเรยีน นักศึกษารูจ้ักการทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะ 

6. เป้าหมาย และตัวชี้วดัสำเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
      6.1.1 คณะกรรมการศูนย์บ่มเพาะฯเข้าร่วมกจิกรรมทุกคน 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
      6.2.1 คณะกรรมการศูนย์บ่มเพาะฯ มีความพร้อมในการเตรียมเข้ารับการประเมินศูนย์บ่มเพาะ
ผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 
 

6. โครงการ/แผนงานดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะ 



 
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที ่
 7.1 ขั้นตอนการดำเนินโครงการ 

 

ขั้นตอนการดำเนินงาน 
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติ             
2. แต่งตั้งคณะกรรมการ             
3. ดำเนินโครงการ             
4. ประเมินโครงการ             
5. สรุปผลการดำเนินโครงการ             
6. รายงานผลการดำเนินโครงการ             
 7.2 ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ 
       เดือน พฤษภาคม – กันยายน 2565 
 7.3 สถานที่ดำเนินโครงการ 
       วิทยาลัยสารพัดชา่งชัยภูมิ 
 8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ 
      จากเงิน งบประมาณ งบ งบดำเนินโครงการ ( คา่ตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวสัดุ) 
                 เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น ..............10,000............. บาท ได้แก ่

8.1 ค่าตอบแทน    บาท 
 8.2 ค่าใช้สอย  10,000 บาท 
 8.3 ค่าวัสด ุ    บาท 
9. ผลที่คาดว่าได้รับ 

  9.1 คณะกรรมการศูนยบ์่มเพาะฯ มีความพร้อมในการเตรียมเข้ารับการประเมินศูนย์บ่มเพาะ
ผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
 10.1 สอบถามความพึงพอใจ     

    10.2 แบบสอบถาม,แบบสำรวจ 

     
 

 
 
 
 
 
 



 
โครงการ อบรมความรู้เบื้องต้นในการเป็นผู้ประกอบการและการเขียนแผนธุรกิจสำหรับนักเรียน นักศึกษา 

วิทยาลัยสารพัดชา่งชัยภมูิ ประจำปีการศึกษา 2564 
 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นางมัทนา  นาคนิล 
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 

  โครงการตามภาระงานประจำ 
 โครงการพิเศษ (ไมใช้งบประมาณ สอศ.) 

 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
มาตรฐานที่ 2 การจดัการอาชวีศึกษา 
ด้านที่ 1  ด้านผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษา   
ข้อที ่ 1.3 ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีโครงการศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา
เพื่อต้องการนักเรียนนักศึกษาให้มีความรู้ ทักษะ ทัศนะคติ แนวความคิดของการบริหารจัดการในเชิงธุรกิจที่ดี 
ซึ่งมีส่วนช่วยกระตุ้นให้นักเรียน นักศึกษา มีแนวความคิดในการเป็นผู้ประกอบการได้เป็นอย่างดี และนำทางใน
การประกอบการธุรกิจเมื่อสำเร็จการศึกษาไปแล้ว ดังนั้นวิทยาลัยจึงเล็งเห็นความสำคัญในการให้นักเรียน 
นักศึกษาสำเร็จการศึกษาต่อไปแล้วสามารถมีช่องทาง หรือแนวทางในการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจด้วยตนเอง
ต่าง ๆ ทั้งในเรื่องการตลาด การแข่งขันกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ 
    อีกทั้งการเขียนแผนธุรกิจเป็นเครื่องมือที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะสำหรับนักเรียน 
นักศึกษา และบุคลากรทั่งไปที่จะก้าวเข้าสู่การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจในอนาคต ซึ่งแผนนี้เป็นผลสรุปหรือ
ผลรวมแห่งกระบวนการคิดพิจารณา การเขียนแผนธุรกิจจะให้รายละเอียดต่างๆ ทั้งในเรื่องการตลาด การ
แข่งขัน กลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ การคาดคะเนทางการเงินที่จะชี้นำนักเรียน นักศึกษา ที่จะก้าวไปเป็น
ผู้ประกอบการสามารถนำองค์การไปสู่ความสำเร็จ หรือชี้ให้เห็นถึงจุดอ่อนและข้อควรระวัง แผนธุรกิจเป็นสิ่ง
สำคัญที่ผู้ประกอบการจะต้องให้ความสำคัญและคำนึงถึงเป็นอันดับแรก ซึ่งแผนดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อ
การดำเนินงานในอนาคตของนักเรียน นักศึกษา และผู้ปฏิบัติงานในองค์กร โดยปกติแผนธุรกิจจะบอกให้ทราบ
ว่าปัจจุบันองค์การอยู่ตรงจุดไหน อนาคตจะไปอยู่ที่ใดและด้วยวิธีอย่างไร 
     ดังนั้นเพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ และพันธกิจของสำนักงานการอาชีวศึกษา ศูนย์
บ่มเพาะวิสาหกิจ วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิจึงเห็นควรที่จะจัดโครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพด้าน
การดำเนินธุรกิจขึ้น เพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียน นักศึกษาด้านการดำเนินธุรกิจขึ้น เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ
ในการดำเนินการด้านธุรกิจอีกทั้งเพื่อให้นักเรียน นักศึกษาจะได้มีแนวคิดและวิสัยทัศน์ในการที่จะก้าวหน้าสู่
การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและสามารถนำองค์กรธุรกิจของตนไปสู่ความสำเร็จได้
ในอนาคตต่อไป 
 5. วัตถุประสงค ์

5.1 เพื่อพัฒนานักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิให้มีความรู้ ทักษะ ทัศนะคต ิ
แนวความคิดของการบรหิารจัดการในเชิงธุรกจิทีด่ี ซึ่งมีส่วนช่วยกระตุ้นให้นักเรียน นักศึกษามีแนวคิดในการ
เป็นผู้ประกอบการได้เป็นอย่างด ี
 5.2 เพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียน นักศึกษาดา้นการดำเนินธุรกิจ 



 5.3 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาเกิดทักษะและความรู้ในการเป็นผู้ดำเนินธุรกิจ 
 5.4 เพื่อลดภาวการณ์ว่างงานของนักเรียน นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา 

5.5 เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลและสำนักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา 
6. เป้าหมาย และตัวชีว้ดัสำเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
     - นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการ จำนวนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
      - นกัเรียน นักศึกษา มีความรู้ ทักษะ ทัศนะคติ แนวความคิดของการบริหารจดัการในเชิงธรุกิจที่
ดี 
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 
 7.1 ขั้นตอนการดำเนินโครงการ  

 

ขั้นตอนการดำเนินงาน 
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติ             
2. แต่งตั้งคณะกรรมการ             
3. ดำเนินโครงการ             
4. ประเมินโครงการ             
5. สรุปผลการดำเนินโครงการ             
6. รายงานผลการดำเนินโครงการ             
 7.2 ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ  
 มิถุนายน 2564 – กันยายน 2564 
 7.3 สถานที่ดำเนินโครงการ  

 วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ 
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ 
     จากเงิน งบประมาณ งบ งบดำเนินโครงการ ( ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ) 
          เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น ............10,000.................. บาท ได้แก ่
 8.1 ค่าตอบแทน    บาท 
 8.2 ค่าใช้สอย  10,000 บาท      
 8.3 ค่าวัสด ุ    บาท 
9. ผลที่คาดว่าได้รับ 
 9.1 นักเรียน นักศกึษามคีวามรู ้ความสามารถ ทกัษะ ทัศนะคติแนวความคิดของการบริหารจดัการ
ในเชิงธุรกิจทีด่ี 

9.2 นักเรียน นักศึกษาที่เข้ารว่มโครงการฯ มีความสามารถในการมองหาลู่ทางในการประกอบธรุกิจ
เมื่อสำเร็จการศึกษา 
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
 10.1 วธิีการ     จากการสังเกต 
          10.2 เครื่องมือ     แบบสำรวจความพึงพอใจ 
 



โครงการ ศึกษาดูงานเพือ่พัฒนาศักยภาพดา้นการดำเนินธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2564 
 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ   นางมัทนา  นาคนิล 
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 

  โครงการตามภาระงานประจำ 
 โครงการพิเศษ (ไมใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
มาตรฐานที่ 2 การจดัการอาชวีศึกษา 
ด้านที่ 1 ดา้นผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษา   

     ข้อที่ 1.3 ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีโครงการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อต้องการ
นักเรียนนักศึกษาให้มีความรู้ ทักษะ ทัศนะคติ แนวความคิดของการบริหารจัดการในเชิงธุรกิจที่ดี ซึ่งมีส่วน
ช่วยกระตุ้นให้นักเรียน นักศึกษา มีแนวความคิดในการเป็นผู้ประกอบการได้เป็นอย่างดี และนำทางในการ
ประกอบการธุรกิจเมื่อสำเร็จการศึกษาไปแล้ว ดังนั้นวิทยาลัยจึงเล็งเห็นความสำคัญในการให้นักเรียน 
นักศึกษาสำเร็จการศึกษาต่อไปแล้วสามารถมีช่องทาง หรือแนวทางในการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจด้วยตนเอง
ต่าง ๆ ทั้งในเรื่องการตลาด การแข่งขันกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ 
    อีกทั้งการเขียนแผนธุรกิจเป็นเครื่องมือที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะสำหรับนักเรียน 
นักศึกษา และบุคลากรทั่งไปที่จะก้าวเข้าสู่การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจในอนาคตซึ่งแผนนี้เป็นผลสรุปหรือ
ผลรวมแห่งกระบวนการคิดพิจารณา การเขียนแผนธุรกิจจะให้รายละเอียดต่างๆ ทั้งในเรื่องการตลาด การ
แข่งขัน กลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ การคาดคะเนทางการเงินที่จะชี้นำนักเรียน นักศึกษา ที่จะก้าวไปเป็น
ผู้ประกอบการสามารถนำองค์การไปสู่ความสำเร็จ หรือชี้ให้เห็นถึงจุดอ่อนและข้อควรระวัง แผนธุรกิจเป็นสิ่ง
สำคัญที่ผู้ประกอบการจะต้องให้ความสำคัญและคำนึงถึงเป็นอันดับแรก ซึ่งแผนดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อ
การดำเนินงานในอนาคตของนักเรียน นักศึกษา และผู้ปฏิบัติงานในองค์กร โดยปกติแผนธุรกิจจะบอกให้ทราบ
ว่าปัจจุบันองค์การอยู่ตรงจุดไหน อนาคตจะไปอยู่ที่ใดและด้วยวิธีอย่างไร 
     ดังนั้นเพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ และพันธกิจของสำนักงานการอาชีวศึกษา ศูนย์บ่ม
เพาะวิสาหกิจ วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิจึงเห็นควรที่จะจัดโครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการ
ดำเนินธุรกิจขึ้น เพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียน นักศึกษาด้านการดำเนินธุรกิจขึ้น เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจใน
การดำเนินการด้านธุรกิจอีกทั้งเพื่อให้นักเรียน นักศึกษาจะได้มีแนวคิดและวิสัยทัศน์ในการที่จะก้าวหน้าสู่การ
เป็นผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและสามารถนำองค์กรธุรกิจของตนไปสู่ความสำเร็จได้ใน
อนาคตต่อไป 
5. วัตถุประสงค์ 

 5.1 เพื่อพัฒนานักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิให้มีความรู้ ทักษะ ทัศนะคติ 
แนวความคิดของการบริหารจัดการในเชิงธุรกิจที่ดี ซึ่งมีส่วนช่วยกระตุ้นให้นักเรียน นักศึกษามีแนวคิดในการ
เป็นผู้ประกอบการได้เป็นอย่างดี 



 5.2 เพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียน นักศึกษาดา้นการดำเนินธุรกิจ 
 5.3 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาเกิดทักษะและความรู้ในการเป็นผู้ดำเนินธุรกิจ 
 5.4 เพื่อลดภาวการณ์ว่างงานของนักเรียน นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา 
 5.5 เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลและสำนักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา 
6. เป้าหมาย และตัวชี้วดัสำเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
      - นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการ จำนวนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
      - นกัเรียน นักศึกษา มีความรู้ ทักษะ ทัศนะคติ แนวความคิดของการบริหารจดัการในเชิงธรุกิจที่
ดี 
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที ่
 7.1 ขั้นตอนการดำเนินโครงการ 

 

ขั้นตอนการดำเนินงาน 
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติ             
2. แต่งตั้งคณะกรรมการ             
3. ดำเนินโครงการ             
4. ประเมินโครงการ             
5. สรุปผลการดำเนินโครงการ             
6. รายงานผลการดำเนินโครงการ             
 7.2 ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ 
 เดือนมิถุนายน  2564 – กันยายน 2564 
 7.3 สถานที่ดำเนินโครงการ 
 วิทยาลัยสารพัดชา่งชัยภมูิ 
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ 
     จากเงิน งบประมาณ งบ งบดำเนินโครงการ ( ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ) 
                เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น ...........20,000.................. บาท ได้แก ่
          8.1 คา่ตอบแทน    บาท 
          8.2 คา่ใช้สอย  20,000 บาท 
          8.3 คา่วัสด ุ    บาท 
9. ผลที่คาดว่าได้รับ 

9.1 นักเรียน นักศึกษามีความรู้ ความสามารถ ทกัษะ ทัศนะคติแนวความคิดของการบริหารจดัการ
ในเชิงธุรกิจทีด่ี 

9.2 นักเรียน นักศึกษาที่เข้ารว่มโครงการฯ มีความสามารถในการมองหาลู่ทางในการประกอบธรุกิจ
เมือ่สำเร็จการศึกษา 
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
 10.1 วธิีการ      จากการสังเกต 
     10.2 เครื่องมือ      แบบสำรวจความพึงพอใจ 



โครงการ ส่งเสริมและพฒันาศักยภาพของผู้ประกอบการ (ธรุกิจใหม่) 
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นางมัทนา  นาคนิล 

 

2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
  โครงการตามภาระงานประจำ 

 โครงการพิเศษ (ไมใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

มาตรฐานที่ 2 การจดัการอาชวีศึกษา 
ด้านที่ 1 ดา้นผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษา   

     ข้อที่  1.3 ผู้เรียนมสีมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้มีนโยบายให้สถานศึกษาในสังกัดจัดตั้ง ศูนย์บ่มเพาะ
วิสาหกิจเพื่อการศึกษา เพื่อพัฒนาส่งเสริม และพัฒนาขีดความสามารถของผู้เรียน และผู้สนใจ สามารถนำ
ความรู้ ทักษะวิชาชีพ เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์เชิงพาณิชย์ ให้ความพร้อมที่จะเริ่มประกอบธุรกิจของตนเอง 
หรือพัฒนาต่อยอดธุรกิจ ได้อย่างมั่งคงและยั่งยืนซึ่งการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียน
ให้ได้รับความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติจัดให้นักเรียนได้รับความรู้ทั้งภายในและภายนอกชั้นเรียน ธุรกิจ
เป็นกิจกรรมอย่างหนึ่งที่ช่วยปลูกฝังคุณธรรมและคุณลักษณะที่ดี ในการทำงาน และให้มีความรู้เกี่ยวกับการ
จำหน่ายสินค้า การให้บริการการจัดทำบัญชีรายรับรายจ่ายฯลฯซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการนำความรู้ไปใช้ในการ
ประกอบอาชีพต่อไป  

ดังนั้นเพื่อให้โครงการดังกล่าวบรรลุวัตถุประสงคง์านศูนย์บ่มเพาะจึงจัดให้มีโครงการศึกษาดูงานจากผู้
ประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่สามารถนำองค์กรธรุกิจของตนไปสู่ความสำเร็จได้ จึงไดจ้ัดทำ
โครงการนี้ข้ึนมา 
5. วัตถุประสงค์ 

5.1 เพื่อเพิ่มพูนทกัษะให้เป็นผู้ประกอบการ 
 5.2 เพื่อให้ผู้ประกอบการใหม่เห็นการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จในการ
ประกอบธุรกิจ 
 5.3 เพื่อฝึกการปรับตวัเข้าสู่สังคมแห่งการแข่งขัน 
 5.4 เพื่อฝึกระบบการบรหิารจัดการร้านคา้ 
 5.5 เพื่อฝึกประสบการณ์ด้านธรุกิจให้กับนักเรียน นักศึกษา 
 5.6 เพื่อหารายไดร้ะหวา่งเรียนให้กับนักเรียน นักศึกษา  
6. เป้าหมาย และตัวชี้วดัสำเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
        6.1.1 นักเรียน นกัศึกษา เข้ารว่มโครงการ จำนวนไม่น้อยกว่า 10 คน 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
        6.2.1 นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจการทำธุรกิจ 
                  6.2.2 นกัเรียนมีคุณลักษณะที่ดีในการปฏิบัติงาน 
 
 
 



7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที ่
 7.1 ขั้นตอนการดำเนินโครงการ 

 

ขั้นตอนการดำเนินงาน 
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติ         
 

   
2. แต่งตั้งคณะกรรมการ         

 
   

3. ดำเนินโครงการ             
4. ประเมินโครงการ             
5. สรุปผลการดำเนินโครงการ             
6. รายงานผลการดำเนินโครงการ             
 7.2 ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ 
 เดือน สิงหาคม 2564 – กันยายน 2565 
 7.3 สถานที่ดำเนินโครงการ 
 วิทยาลัยสารพัดชา่งชัยภมูิ 
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ 
     จากเงิน งบประมารการ งบ งบดำเนินโครงการ ( ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ) 
                    เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น .................5,000.................. บาท ได้แก ่
 8.1 ค่าตอบแทน    บาท 
 8.2 ค่าใช้สอย  5,000  บาท 
 8.3 ค่าวัสดุ    บาท 
9. ผลที่คาดว่าได้รับ 

9.1 นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในการทำธุรกิจ 
 9.2 นักเรียนได้เรียนรู้และประสบการจริงในการปฏิบัติงาน 
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
           10.1 วธิีการ           จากการสังเกต 
           10.2 เครื่องมอื        แบบสำรวจ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



โครงการ ส่งเสริม และพฒันาศักยภาพของผู้ประกอบการ (ธรุกิจเดิม) 
 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นางมัทนา  นาคนิล 
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 

  โครงการตามภาระงานประจำ 
 โครงการพิเศษ (ไมใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
มาตรฐานที่ 2 การจดัการอาชวีศึกษา 
ด้านที่ 1  ด้านผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษา   
ข้อที ่ 1.3 ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้มีนโยบายให้สถานศึกษาในสังกัดจัดตั้ง ศูนย์บ่มเพาะ

วิสาหกิจเพื่อการศึกษา เพื่อพัฒนาส่งเสริม และพัฒนาขีดความสามารถของผู้เรียน และผู้สนใจ สามารถนำ
ความรู้ ทักษะวิชาชีพ เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์เชิงพาณิชย์ ให้ความพร้อมที่จะเริ่มประกอบธุรกิจของตนเอง 
หรือพัฒนาต่อยอดธุรกิจ ได้อย่างมั่งคงและยั่งยืนซึ่งการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียน
ให้ได้รับความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติจัดให้นักเรียนได้รับความรู้ทั้งภายในและภายนอกชั้นเรียน ธุรกิจ
เป็นกิจกรรมอย่างหนึ่งที่ช่วยปลูกฝังคุณธรรมและคุณลักษณะที่ดี ในการทำงาน และให้มีความรู้เกี่ยวกับการ
จำหน่ายสินค้า การให้บริการ การจัดทำบัญชีรายรับรายจ่ายฯลฯซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการนำความรู้ไปใช้ในการ
ประกอบอาชีพต่อไป  

ดังนั้นเพื่อให้โครงการดังกล่าวบรรลุวัตถุประสงคง์านศูนย์บ่มเพาะจึงจัดให้มีโครงการศึกษาดูงานจากผู้
ประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่สามารถนำองค์กรธรุกิจของตนไปสู่ความสำเร็จได้ จึงไดจ้ัดทำ
โครงการนี้ข้ึนมา 
5. วัตถุประสงค์ 

5.1 เพื่อเพิ่มพูนทกัษะให้เป็นผู้ประกอบการ 
 5.2 เพื่อให้ผู้ประกอบการใหม่เห็นการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จในการ
ประกอบธุรกิจ 
 5.3 เพื่อฝึกการปรับตวัเข้าสู่สังคมแห่งการแข่งขัน 
 5.4 เพื่อฝึกระบบการบรหิารจัดการร้านคา้ 
 55 เพื่อฝึกประสบการณ์ด้านธรุกิจให้กับนักเรียน นักศึกษา 
 5.6 เพื่อหารายไดร้ะหวา่งเรียนให้กับนักเรียน นักศึกษา  
6. เป้าหมาย และตัวชี้วดัสำเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
       - นักเรียน นักศกึษา เข้าร่วมโครงการ จำนวนไม่น้อยกว่า 10 คน 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
      - นกัเรียนมีความรู้ความเข้าใจการทำธรุกิจ 
               - นักเรียนมีคุณลักษณะที่ดีในการปฏิบัติงาน 
 
 
 



7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที ่
 7.1 ขั้นตอนการดำเนินโครงการ 

 

ขั้นตอนการดำเนินงาน 
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติ             
2. แต่งตั้งคณะกรรมการ             
3. ดำเนินโครงการ             
4. ประเมินโครงการ             
5. สรุปผลการดำเนินโครงการ             
6. รายงานผลการดำเนินโครงการ             
 7.2 ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ 
 เดือน สิงหาคม 2564 – กันยายน 2565 
 7.3 สถานที่ดำเนินโครงการ 
 วิทยาลัยสารพัดชา่งชัยภมูิ 
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ 
     จากเงิน งบประมาณ. งบ งบดำเนินโครงการ ( ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ) 
          เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น ............30,000....................... บาท ได้แก ่
 8.1 ค่าตอบแทน   บาท 
 8.2 ค่าใช้สอย 30,000 บาท 
 8.3 ค่าวัสด ุ   บาท 
9. ผลที่คาดว่าได้รับ 

 9.1 นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในการทำธุรกิจ 
 9.2 นักเรียนได้เรียนรู้และประสบการจริงในการปฏิบัติงาน 

10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
 10.1 วธิีการ       จากการสังเกต 
          10.2 เครื่องมือ       แบบสำรวจ 
 
 
 
 


