
คู่มอืศูนย์บ่มเพาะวสิาหกจิเพือ่การศึกษา 

 

ศูนยบ์่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา หมายถึง หน่วยงานท่ีส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

จัดตั้ งข้ึนในทุก ๆ สถานศึกษาในสังกัด โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาขีด

ความสามารถของนกัเรียนนกัศึกษาและประชาชนทัว่ไปท่ีสนใจให้สามารถน าความรู้ ทกัษะวิชาชีพ เพื่อ

สร้างเสริม ประสบการณ์เชิงพาณิชย ์ให้มีความพร้อมท่ีจะเร่ิมประกอบธุรกิจของตนเอง หรือพฒันาต่อยอด

ธุรกิจเดิม ไดอ้ยา่งมัน่คงและย ัง่ยนื 

 

กลุ่มเป้าหมาย 

1. กลุ่มเป้าหมายภายในสถานศึกษา ไดแ้ก่ นกัเรียน นกัศึกษา ท่ีศึกษาอยูภ่ายในสถานศึกษา 

2. กลุ่มเป้าหมายภายนอกสถานศึกษา ไดแ้ก่ กลุ่มวสิาหกิจชุมชน กลุ่มแม่บา้น กลุ่มพฒันาสตรี 

กลุ่ม OTOP  ศิษยเ์ก่า ผูว้า่งงาน และประชาชนทัว่ไปท่ีสนใจ 

 

โครงสร้างการบริหารงานและหน้าทีค่วามรับผดิชอบ 

โครงสร้างการบริหารศูนย์บ่มเพาะวสิาหกจิเพือ่การศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

อาชีวศึกษาจังหวัด 

สถานศึกษา 

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา 



2 

 

โครงสร้างการบริหารศูนย์บ่มเพาะวสิาหกจิเพือ่การศึกษา  

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

หนา้ท่ีความรับผดิชอบ มีดงัน้ี 

1. ประธานศูนยบ์่มเพาะวสิาหกิจเพื่อการศึกษา และรองประธานศูนยบ์่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา มี
หนา้ท่ี ส่งเสริม สนบัสนุน ใหค้  าปรึกษา ร่วมกบัคณะกรรมการด าเนินงานก าหนด วสิัยทศัน์ พนัธกิจ 
กลยุทธ์ และก ากบัดูแล  ติดตาม ประเมินผลการบ่มเพาะให้บรรลุผลส าเร็จตามวตัถุประสงค์และ
เป้าหมายท่ีก าหนด 

2. คณะกรรมการท่ีปรึกษา ประกอบดว้ย ตวัแทนของหน่วยงานต่อไปน้ี ไดแ้ก่ หอการคา้จงัหวดั 
ธนาคารออมสิน อุตสาหกรรมจงัหวดั  พฒันาชุมชน พาณิชยจ์งัหวดั ธนาคารพฒันาวสิาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอ่ม  

3. หวัหนา้ศูนยบ์่มเพาะวสิาหกิจเพื่อการศึกษา 
3.1 ท าหนา้ท่ีจดัการศูนยบ์่มเพาะ ประสานงานสร้างความร่วมมือกบัฝ่ายต่าง ๆ   ด าเนินการบ่ม

เพาะผูเ้ขา้รับการบ่มเพาะใหเ้ป็นไปตามท่ีคณะกรรมการบริหารศูนยฯ์ ก าหนด 
3.2 ส่งเสริมวสิาหกิจชุมชน/เครือข่ายวสิาหกิจชุมชน ตามความตอ้งการ (Needs) ของแต่ละกลุ่ม 

ประธานศูนย์บ่มเพาะวสิาหกจิเพื่อการศึกษา 
 (ผู้อ านวยการวทิยาลัย) 

รองประธานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา 

(รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ) 

หัวหน้าศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา 

ฝ่ายฝึกอบรม ฝ่ายบ่มเพาะ ฝ่ายนวัตกรรม ฝ่ายธุรการ 

คณะกรรมการที่ปรึกษา  

หัวหน้าแผนกวิชา 

ครูที่ปรึกษาธุรกิจ 

ครูที่ปรึกษาบัญช ี

 

หัวหน้างานวิจัยฯ เจ้าหน้าที่ 

ครูผู้สอน 

โครงการ/โครงงาน/สิ่งประดษิฐ์ 
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3.3 ประสานงานในการจดัหาท่ีปรึกษาธุรกิจ ท่ีปรึกษาบญัชี  ใหแ้ก่ผูเ้ขา้รับการบ่มเพาะ 
3.4 ดูแลและรับผดิชอบอาคารสถานท่ี วสัดุ ครุภณัฑ ์เคร่ืองมือและอุปกรณ์ในศูนย ์  บ่มเพาะ 
3.5 ประสานงานกบัสถาบนัการเงินและหน่วยงานอ่ืน ๆ เพื่อหาแหล่งเงินทุนสนบัสนุนผูเ้ขา้รับ

การบ่มเพาะ 
3.6 ด าเนินการดูแลการเบิกจ่ายงบประมาณ และเงินรายไดต่้าง ๆ ใหเ้ป็นไปตามระเบียบทาง

ราชการ และท่ีคณะกรรมการบริหารศูนยบ์่มเพาะก าหนด 
3.7 ส่งเสริม และสนบัสนุนผูเ้ขา้รับการบ่มเพาะเพื่อเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
3.8 สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงาน 
3.9 งานอ่ืน ๆ ตามท่ีสถานศึกษามอบหมาย  

4. ฝ่ายฝึกอบรม 

4.1 ประสานงานในการจดัการฝึกอบรม จดัหาวทิยากร ก าหนดหลกัสูตร สร้างเครือข่ายธุรกิจ และ

ก าหนดกิจกรรมท่ีเสริมสร้างความเขม้แขง็ใหก้บัผูเ้ขา้รับการบ่มเพาะ 

4.2 ประสานกบัแผนกวชิาและผูเ้ก่ียวขอ้งเพื่อใหก้ารจดัประชุมอบรมบรรลุผลตาม  วตัถุประสงค ์

4.3 สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงาน 
4.4 ปฏิบติังานอ่ืน ๆ ตามท่ีสถานศึกษามอบหมาย 

5. ฝ่ายบ่มเพาะ 

5.1 สรรหา พิจารณาคดัเลือก นกัเรียนนกัศึกษาท่ีมีศกัยภาพเขา้รับการบ่มเพาะ 
5.2 ท าหนา้ท่ีเป็น “พี่เล้ียง” ใหก้ารดูแลและใหค้  าแนะน าแก่ผูเ้ขา้รับการบ่มเพาะ 
5.3 ประสานงานกบัแผนกวชิาและงานต่าง ๆ ในสถานศึกษาเพื่อจดักิจกรรมการบ่มเพาะ 
5.4 สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงาน 
5.5 ปฏิบติังานอ่ืน ๆ ตามท่ีสถานศึกษามอบหมาย 

6. ฝ่ายนวตักรรม 

6.1 ส่งเสริม สนบัสนุนใหผู้เ้ขา้รับการบ่มเพาะ แสวงหา และพฒันานวตักรรมส่ิงประดิษฐ์เพื่อ

น าไปใชใ้นเชิงพาณิชย ์และจดสิทธิบตัร 

6.2 สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงาน 
6.3 ปฏิบติังานอ่ืน ๆ ตามท่ีสถานศึกษามอบหมาย 

7. ฝ่ายธุรการ 

7.1 จดัการระบบงานทางดา้นสารบรรณ  และเอกสารภายในหน่วยงาน 
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7.2 จดัท าเอกสารเก่ียวกบัการเงิน  การบญัชี  การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 

7.3 รวบรวมระเบียบขอ้บงัคบัของส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  สถานศึกษาและ

หน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงาน 

7.4 ใหบ้ริการดา้นเอกสาร  แบบพิมพ ์ เคร่ืองมือ  วสัดุและอุปกรณ์  ท่ีศูนยบ์่มเพาะ  ใหบ้ริการกบั

ผูเ้ขา้รับการบ่มเพาะ 

7.5 สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงาน 
7.6 ปฏิบติังานอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 

8. ครูท่ีปรึกษาธุรกิจ  มีหนา้ท่ีดงัน้ี 

8.1 ใหค้  าปรึกษาในการจดัตั้งกลุ่มธุรกิจ  การเขียนแผนธุรกิจ  การจดทะเบียนธุรกิจ  การ

ปฏิบติังานใหถู้กตอ้งตามระเบียบของสถานศึกษา และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

8.2 นิเทศติดตามการปฏิบติังาน  ใหค้  าแนะน าและช่วยแกไ้ขปัญหาการด าเนินงานของ ผูเ้ขา้รับ

การบ่มเพาะในดา้นการจดัการธุรกิจ  การจดัท าบญัชี การตลาด การเงิน และอ่ืน ๆ 

8.3 ประสานงานจดัหาท่ีปรึกษาเฉพาะเร่ือง ส าหรับใหค้  าปรึกษาปัญหาเชิงลึกเฉพาะราย 

8.4 ใหค้  าปรึกษาแนะน าการจดัท าเอกสารรายงาน  สรุปผลการประกอบการ  การเขียน Best 

Practice  และเอกสารเพื่อการรายงานผลต่อสถานศึกษา 

8.5 จดัท าแผนการนิเทศและรายงานผลการนิเทศตลอดภาคเรียนหรือตามเวลาท่ีก าหนดและเม่ือ

ส้ินสุดการบ่มเพาะเสนอสถานศึกษาเพื่อทราบ 

8.6 สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงาน 
8.7 ปฏิบติังานอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 

9. ครูท่ีปรึกษาดา้นบญัชี  มีหนา้ท่ีดงัน้ี 

9.1 ดูแลใหค้  าปรึกษาในการจดัท าบญัชีของผูเ้ขา้รับการบ่มเพาะ 

9.2 จดัท างบดุล งบก าไรขาดทุน และรายงานทางการเงินอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งร่วมกบัผูเ้ขา้รับการ   

บ่มเพาะ 

9.3 ใหค้  าปรึกษาในการจดัสรรก าไรสุทธิของผูป้ระกอบการ 

9.4 สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงาน 
9.5 ปฏิบติังานอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 
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หลกัสูตรการฝึกอบรมผู้เข้ารับการบ่มเพาะของศูนย์บ่มเพาะวสิาหกจิเพือ่การศึกษา  ประกอบดว้ยหวัขอ้

ดงัต่อไปน้ี 

วชิา วตัถุประสงค ์ เน้ือหา 

1. การเตรียมความ

พร้อมส าหรับการเป็น

ผูป้ระกอบการใหม่ 

เพื่อเพิ่มพนูความรู้ในดา้นกฏระเบียบในการ

ด าเนินธุรกิจ การขออนุญาต ตลอดจน

บทบาทและการส่งเสริมของภาครัฐ เอกชน 

การแสวงหานวตักรรมเพื่อน าไปสู่เชิงพาณิชย ์

- ความเป็นผูป้ระกอบการ 

- กฎระเบียบในการด าเนินธุรกิจ 

   - การจดทะเบียนพาณิชย ์

   - ภาษีธุรกิจส าหรับ SMEs 

   - แหล่งนวตักรรมและการต่อ

ยอดเชิงพาณิชย ์

2. การเขียนแผนธุรกิจ 1. เพื่อเป็นคู่มือในการลงทุน 

2. เพื่อใชเ้ป็นเอกสารประกอบการกูเ้งิน 

3. เพื่อใชต้รวจสอบผลการลงทุนของธุรกิจ 

- ความหมายและความส าคญัของ

แผนธุรกิจ 

- วตัถุประสงค ์

- องคป์ระกอบของแผนธุรกิจ 

   - บทสรุปของผูบ้ริหาร 

   - บทน าและการบริหาร

โครงการ 

   - การวเิคราะห์สถานการณ์และ

ปัจจยัแวดลอ้ม 

   - แผนการตลาด 

   - แผนการผลิต 

   - แผนการเงิน 

   - แผนการบริหารจดัการ 

   - แผนส ารองฉุกเฉิน 

3. การศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มพนูทกัษะใหเ้ป็นผูป้ระกอบการ ได้

เห็นการท างานของผูป้ระกอบการท่ีประสบ

ความส าเร็จในแต่ละสาขาอาชีพ 

- ศึกษาดูงานธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้ง

เก่ียวกบัการเร่ิมตน้ธุรกิจ การ

บริหารจดัการ การผลิต การตลาด 

การบริหารเงินทุน 
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กระบวนการบ่มเพาะผู้ประกอบการส าหรับกลุ่มเป้าหมายในสถานศึกษา   มีขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 
 
ผู้รับผดิชอบ ขั้นตอน รายละเอยีด      เอกสาร 

1. หวัหนา้ศูนยบ่์มเพาะฯ  -โปสเตอร์  สถานีวทิย ุ 
  ประกาศติดบอร์ด   
  ประชาสัมพนัธ์หนา้แถว 

 
 

2. เจา้หนา้ท่ีศูนยบ่์มเพาะฯ   
 
 

- ผูส้นใจสามารถสมคัร/สรรหา 
  ผูเ้ขา้ร่วมโครงการบ่มเพาะฯ  
 

-  ใบสมคัร 
 
 

3. หวัหนา้ศูนยบ่์มเพาะฯ 

   - ครูท่ีปรึกษาธุรกิจ 
    -  หวัหนา้แผนกวชิา 
4. หวัหนา้ศูนยบ่์มเพาะฯ 

   - ครูท่ีปรึกษาธุรกิจ 
    -  หวัหนา้แผนกวชิา 

        
                                        
                 

- พิจารณาจากใบสมคัร  
  และความพร้อมเบ้ืองตน้ 

  
- ประเมินศกัยภาพเพ่ือก าหนด 
   หลกัสูตรการอบรมท่ี  
   เหมาะสม   

 
 
 
-  แบบประเมิน     
   ศกัยภาพของ  
   ผูรั้บการบ่มเพาะ 

 
5. - หวัหนา้ศูนยบ่์มเพาะฯ       
  

 - การฝึกอบรมการเป็น  
   ผูป้ระกอบการตาม 

   หลกัสูตรท่ีก าหนด 
 

 
 

6. - ครูท่ีปรึกษาธุรกิจ 
    - หวัหนา้แผนกวชิา  
 

 - จดัท าและส่งแผนธุรกิจ 
  ภายใน 1 สัปดาห์หลงั 
   ฝึกอบรม 

 

-  แผนธุรกิจ 
-  แบบประเมินแผน   
    ธุรกิจ 

 

7. - หวัหนา้ศูนยบ่์มเพาะ 
    -  ครูท่ีปรึกษาธุรกิจ 
    -  ครูท่ีปรึกษาบญัชี 
    -  เจา้หนา้ท่ีศูนยบ่์มเพาะฯ 

    -  ผูป้ระกอบการพ่ีเล้ียง  

 - น าแผนธุรกิจไปใชแ้ละ       
  ประกอบการเป็น เวลา 
  อยา่งนอ้ย 4 เดือน หรือ 
  1 ภาคเรียน   ( ส าหรับ   
  นกัเรียน  -  นกัศึกษา ) 

-  แบบนิเทศติดตาม 
 

  - ครูท่ีปรึกษาให้ค  าปรึกษา 
  นิเทศติดตามอยา่งน้อย 
  สปัดาห์ละ 1 คร้ัง 

 

8. หวัหนา้ศูนยบ์่มเพาะฯ  
     -  ครูท่ีปรึกษาธุรกิจ 
   -  ครูท่ีปรึกษาบญัชี 
   -   เจา้หนา้ท่ีศูนยบ์่มเพาะฯ 

 

 - ประเมินผลการบ่มเพาะ  
   โดยใชเ้คร่ืองมือท่ีจดัท าข้ึน 
-  สรุปผลการประกอบธุรกิจ 
   และการจดัการความรู้      
    (KM) 
- รายงานผล ส่ง สอศ. 

1. แบบสอบถาม    
    ความพึงพอใจของ        
    ผูเ้ขา้รับการบ่มเพาะ 
2. แบบประเมินความ 
    ส าเร็จของการ 
    บ่มเพาะ 

 
9. หวัหนา้ศูนยบ์่มเพาะฯ 

    -  ครูท่ีปรึกษาธุรกิจ 
   - หน่วยงานเครือข่าย 

 
                                          
                

    
  -  ให้การบ่มเพาะต่อเน่ือง 
     ในเวลา  2  ปี 
 -   การจดทะเบียนนวตักรรม 
     (ถา้มี) 

3.  รายงานสรุปผลการ 
   ประกอบการ  
   การเขียน Best Practice   
    แต่ละกลุ่มธุรกิจ      

 

 

รับสมัคร/สรรหา 

คัดเลือก 

ประชาสัมพันธ์ 

จัดตัง้กลุ่มธุรกิจ / เขียนแผนธุรกิจ/ประเมินแผน

ธุรกิจ 

เข้ารับการอบรมการเป็นผู้ประกอบการ 

ด าเนินการประกอบธุรกิจ 

ประเมินศักยภาพของผู้เข้ารับการบ่มเพาะ

การ 

สรุปผล/ประเมินผลการ

บ่มเพาะ 

      ส าเร็จ ไม่ส าเร็จ 

ด าเนินธุรกิจ

ต่อเน่ือง / 

สร้างเครือข่าย 

เปลี่ยนแนวทาง 
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กระบวนการบ่มเพาะผู้ประกอบการส าหรับกลุ่มเป้าหมายนอกสถานศึกษา  มีขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พัฒนาชุมชนจังหวัด 

-กลุ่มอาชีพ 

กรมส่งเสริม 

วิสาหกิจชุมชน 

 

 

องค์การบริหาร

ส่วนท้องถิ่น 
 

 

 

อุตสาหกรรมจังหวัด 

- Top Up Technology 

ประเมินศักยภาพกลุ่ม 

กลุ่มเตรียมการ กลุ่มพัฒนา กลุ่มก้าวหน้า 

หาความต้องการของแต่ละกลุ่ม 

พัฒนาองค์ความรู้/หลักสูตรตาม

ความต้องการของแต่ละกลุ่ม 

ประชาสัมพันธ์หลักสูตร 

ฝึกอบรมหลักสูตร 

ด าเนินธุรกิจ 

ตดิตามผลเป็นระยะ 

สรุป/รายงาน 

เขียนแผนธุรกิจ 

ที่ปรึกษาให้ค าแนะน า 

- หน.ศูนย์บ่มเพาะ 

- ครูท่ีปรึกษาธุรกิจ 

- นศ.พื่เลีย้ง 

- ผู้ประกอบการพ่ีเลีย้ง 

 

ศูนย์บ่มเพาะฯ 
ประชาชน 

กลุ่มอาชีพ 

 

ด าเนินธุรกิจต่อ 

- จดทะเบียน 

- มผช. 

- อย. 

- การจัดการ 

- การตลาด 

- การเงนิ/บัญชี 

- เขียนแผนธุรกิจ 

- เศรษฐกิจพอเพียง 

- การผลิต/บริการ 

- ฯลฯ 

สหกรณ์จังหวัด 

พาณิชย์จังหวัด 

 

 

ส าเร็จ 

ไม่ส าเร็จ 
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การประเมินผลการบ่มเพาะผู้ประกอบการของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ 

ในการประเมินผลการบ่มเพาะผูป้ระกอบการของศูนยบ์่มเพาะวสิาหกิจเพื่อการศึกษา   มีการประเมิน 

ดงัต่อไปน้ี 

1. การประเมินศกัยภาพของผูเ้ขา้รับการบ่มเพาะ 

2. การประเมินแผนธุรกิจ 

3. การประเมินความพึงพอใจของผูเ้ขา้รับการบ่มเพาะ 

4. การประเมินความส าเร็จของการบ่มเพาะผูป้ระกอบการ 


