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บทที่ 1 
ภารกิจของสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ 

 
1.1 ความเป็นมาและความสำคัญ 

 รัฐบาลมีนโยบายในการส่งเสริมให้เกิดผู้ประกอบการใหม่เพ่ิมขึ้น เพ่ือเป็นรากฐานสำคัญทางเศรษฐกิจ 
อันจะนำไปสู่การพัฒนาด้านต่างๆ ของประเทศ โดยเร่งรัดการดำเนินการที่เกี่ยวเนื่องทั้งในองค์กรภาครัฐและ
เอกชน เพ่ือขับเคลื่อนนโยบายให้เป็นรูปธรรม อาทิ สตาร์ทอัพไทยแลนด์ ซึ ่งเป็นกิจกรรมที ่ส ่งเสริมให้
ผู้ประกอบการรายใหม่ได้นำเสนอนวัตกรรมของสินค้าหรือบริการที่มีความน่าสนใจและมีความเป็นไปได้ใน
การต่อยอดไปสู่เชิงพาณิชย์อย่างเต็มรูปแบบ  
 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นหน่วยงานหลักในการจัดการศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพ 
เพ่ือผลิตและพัฒนากำลังคนทั้งในระดับกึ่งฝีมือ ระดับฝีมือ ระดับเทคนิค และระดับเทคโนโลยีในทุกสาขาวิชา
อย่างมีคุณภาพและมาตรฐานสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อมและความก้าวหน้า
ทางเทคโนโลยีสนองความต้องการของตลาดแรงงาน และการประกอบอาชีพอิสระ  โดยมีการจัดทำแผนงาน 
โครงการ และกิจกรรมพัฒนาการศึกษาวิชาชีพด้วยการพัฒนาทักษะพื้นฐานของผู้เรียนอาชีวศึกษาให้มี
ความรู้ทางด้านการจัดการธุรกิจอย่างแท้จริง ตลอดจนพัฒนาทักษะในการคิดเชิงสร้างสรรค์ (Creative 
thinking) ด้วยการสร้างชิ้นงาน สิ่งประดิษฐ์ หรือนวัตกรรมใหม่ตามสาขาวิ ชาชีพและนำมาต่อยอดในเชิง
พาณิชย์ รวมไปถึงการสร้างเครือข่ายเพ่ือพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ให้สามารถสร้างช่องทางการเข้าถึงแหล่งทุน
และองค์ความรู้ทางธุรกิจ เพ่ือเพ่ิมช่องทางอาชีพ (Career path) ให้กับผู้เรียน สามารถประกอบธุรกิจได้อย่าง
เป็นรูปธรรม 
 สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ มีการดำเนินกิจกรรมที่มุ่งให้องค์ความรู้ด้านธุรกิจแก่
นักเรียน นักศึกษาและส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการแก่ผู้เรียนผ่านกระบวนการจัดการเรียนการสอน และ
กิจกรรมภายใต้ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา โดยกำหนดให้ทุกสถานศึกษาจัดตั ้งศูนย์บ่มเพาะ
ผู้ประกอบการอาชีวศึกษา เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้มีประสบการณ์ การทำธุรกิจทั้งในและนอก
สถานศึกษา เพื่อนำความรู้และประสบการณ์ต่อยอดไปเป็นผู้ประกอบการ ซึ่งจะเป็นแนวทางในการสร้าง
อาชีพและสร้างรายได้ต่อไปในอนาคต 
 
1.2 วัตถุประสงค์ 
 1.เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษามีศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 
 2.เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนให้ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาในสถานศึกษา สามารถนำกลไก
การขับเคลื่อนผู้เรียนอาชีวศึกษาของศูนย์บ่มเพาะให้มีทักษะในการเป็นผู้ประกอบการ หรือสามารถพัฒนาต่อ
ยอดธุรกิจเดิม 
 3.ส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการอาชีวศึกษาที่มีศักยภาพและความพร้อมในการเป็น
ผู้ประกอบการให้ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้สามารถเป็นผู้ประกอบการได้อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน 
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1.3 เป้าหมาย  
 1. เชิงปริมาณ 
  1.1 สถานศึกษาอาชีวศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาของรัฐบาล 
จำนวนไม่น้อยกว่า 420 แห่ง มีศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 
  1.2 จำนวนผู้เรียนอาชีวศึกษาที่เข้าร่วมการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนในสถานศึกษาอาชีวศึกษา 
ไม่น้อยกว่า 10,000 คน/ปี 
  1.3 จำนวนผู้เรียนอาชีวศึกษาที่ผ่านกระบวนการบ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา สำเร็จ
การศึกษาแล้วสามารถเริ่มต้นเป็นเจ้าของธุรกิจ ไม่น้อยกว่า 100 คน/ปี 
  1.4 มีการนำสิ่งประดิษฐ์ โครงงานวิทยาศาสตร์ โครงการธุรกิจ โครงงาน งานวิจัย ฯลฯ 
มาต่อยอดเชิงพาณิชย์โดยผู้เรียนอาชีวศึกษาที่ผ่านกระบวนการบ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ไม่น้อยกว่า 
10 ธุรกิจ 
 2. เชิงคุณภาพ 
  2.1 สถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาของรัฐบาล มีศูนย์บ่มเพาะ
ผู้ประกอบการอาชีวศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ 
  2.2 สถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาของรัฐบาล มีการส่งเสริม 
สนับสนุน และพัฒนาขีดความสามารถให้ผู้เรียนประกอบธุรกิจ หรือพัฒนาต่อยอดธุรกิจเดิม 
 
1.4 ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
 1. สถานศึกษามีศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 
 2. ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษามีการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาขีดความสามารถผู้เรียน
ในสถานศึกษาอาชีวศึกษาของรัฐบาลให้ประกอบธุรกิจของตนเอง หรือพัฒนาต่อยอดธุรกิจเดิม 
 3. ผู้เรียนที่ผ่านการบ่มเพาะจากศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา และสำเร็จการศึกษาแล้ว
สามารถเป็นเจ้าของธุรกิจได ้
 
1.5 ประโยชน์ที่จะได้รับ 
 1. สถานศึกษาอาชีวศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาของรัฐบาลทุกแห่ง  
มีศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 
 2. สถานศึกษาอาชีวศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาของรัฐบาลทุกแห่ง  
มีการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาขีดความสามารถให้ผู้เรียนประกอบธุรกิจ หรือพัฒนาต่อยอดธุรกิจเดิม 
 3. ผู้เรียนที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนได้ประกอบธุรกิจระหว่างเรียน 
 4. ผู้เรียนที่ผ่านการบ่มเพาะจากศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา และสำเร็จการศึกษาแล้ว
สามารถเป็นเจ้าของธุรกิจได ้
 5. มีการนำสิ่งประดิษฐ์ โครงงานวิทยาศาสตร์ โครงการธุรกิจ โครงงาน ฯลฯ มาต่อยอดในเชิงพาณิชย์ 
 
1.6 นิยามศัพท ์

 คู่มือการปฏิบัติงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา หมายถึง แนวทางการใช้บริหารจัดการ
สถานศึกษาในการขับเคลื่อนศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 
 สถานศึกษา หมายถึง สถานศึกษาของรัฐบาลในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
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 ผู้บริหารสถานศึกษา หมายถึง ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ของรัฐบาล 
 ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา หมายถึง หน่วยงานที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวคึกษา
จัดตั้งในทุกสถานศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาขีดความสามารถของผู้เรียน  
และประชาชนทั่วไปที่สนใจให้สามารถนำความรู้ ทักษะวิชาชีพเพื่อสร้างเสริมประสบการณ์เชิงพาณิชย์  
ให้มีความพร้อมที่จะเริ่มต้นธุรกิจของตนเอง หรือพัฒนาต่อยอดธุรกิจเดิมได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน 
 ภารกิจ หมายถึง หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้บริหารสถานศึกษาต่อศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ
อาชีวศึกษา 
 กระบวนการบ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา หมายถึง ผู้เรียนอาชีวศึกษาที่ผ่านการเรียนใน
หลักสูตรรายวิชาเกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบการ หรือผ่านการดำเนินธุรกิจในโครงการหารายได้ระหว่าง เรียน 
หรือผ่านการดำเนินธุรกิจในรายวิชาโครงการ หรือเข้ารับคำปรึกษาแนะนำจากครูที่ปรึกษาธุรกิจของศูนย์  
บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา และผ่านการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนจากศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ
อาชีวศึกษา ซึ่งสามารถนำองค์ความรู้ไปใช้ในการประกอบธุรกิจได้ด้วยตนเอง 
 การพัฒนาศักยภาพผู้เรียน หมายถึง การพัฒนาองค์ความรู้ด้านธุรกิจโดยกระบวนการฝึกอบรม 
การศึกษาดูงาน และส่งเสริมการประกอบธุรกิจ 
 หัวหน้าศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา  หมายถึง ครูที่ ได้รับการแต่งตั้งเป็นหัวหน้า 
ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาของรัฐบาล 
 ผู้เรียนอาชีวศึกษา หมายถึง นักเรียน นักศึกษา ที่กำลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาอาชีวศึกษา 
ของรัฐบาล ที่สนใจเข้ารับการบ่มเพาะการเป็นผู้ประกอบการในศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 
 ประชาชนทั่วไป หมายถึง บุคคลที่มีความสนใจในการขอคำปรึกษา แนะนำในการพัฒนาธุรกิจ 
ได้สมัครเป็นสมาชิก และผ่านกระบวนการบ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 
 เจ้าของธุรกิจ หมายถึง  นักเรียน นักศึกษา ที่ผ่านกระบวนการบ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา
และเป็นผู้ประกอบธุรกิจระหว่างเรียน หรือ ผู้เรียนอาชีวศึกษาที่ผ่านกระบวนการบ่มเพาะผู้ประกอบการ
อาชีวศึกษา สำเร็จการศึกษาแล้วสามารถเริ่มต้นเป็นเจ้าของธุรกิจ  
 ป้ายศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา หมายถึง ป้ายสำนักงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ
อาชีวศึกษา ที่จัดทำโดยวัสดุที่มีความแข็งแรงทนทาน ไม่ควรเป็นไวนิลหรือฟิวเจอร์บอร์ด หรือสติ๊กเกอร์ โดยมี
ขนาดความกว้าง x ความยาว ของป้ายให้มีความเหมาะสมกับขนาดของพ้ืนที่ หรือสำนักงานศูนย์บ่มเพาะฯ 
และมีข้อความตัวอย่าง ดังต่อไปนี้ 
 

ป้ายสำนักงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 
 
 
 
 
 
  

ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 
วิทยาลัย........................จังหวัด.................................... 
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1.7 กิจกรรมตามภารกิจของสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ 
 สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพได้ดำเนินการโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระ
ในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา และกำหนดแนวทางการบริหารงานไว้ดังนี้ 

 1. การบริหารจัดการ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 2. การประเมินผลการดำเนินงาน 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 เพ่ือส่งเสริมการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาของสถานศึกษาให้ เกิดผลสัมฤทธิ์
บรรลุตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และตัวชี้วัดความสำเร็จ สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ 
ได้กำหนดกรอบการดำเนินการไว้ดังนี้ 
 1. กำหนดนโยบาย เป้าหมาย กรอบทิศทางและแนวปฏิบัติที่ ชัดเจนเกี่ยวกับการดำเนินงานของ 
ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาให้กับสถานศึกษา 
 2. กำหนดแผนการดำเนินงานและการบริหารจัดการงบประมาณ ตามกิจกรรมส่งเสริมการดำเนินงาน
ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาของสถานศึกษา 
 3. จัดทำเอกสารแนวทางการปฏิบัติงานตามกิจกรรมส่งเสริมการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ
อาชีวศึกษาของสถานศึกษา และแนวทางการรายงานผลการดำเนินงานผ่านระบบออนไลน์ 
 4. ส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานของสถานศึกษาให้สามารถดำเนินงานตามภารกิจของ  
ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาได้สอดคล้องกับเป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 5. กำกับติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของสถานศึกษา ตามกิจกรรมส่งเสริมการดำเนินงาน
ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาของสถานศึกษา โดยการดำเนินงานจะแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ คือ 
  รูปแบบที่ 1 การติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา
ของสถานศึกษา โดยการรายงานผ่านระบบออนไลน์    

สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ 

สถานศึกษา 

ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 

การประเมินผลการดำเนินงาน ระดับชาติ 

การประเมินผลการดำเนินงาน ระดับภาค 

การประเมินผลการดำเนินงาน ระดับจังหวัด 

การประเมินผลการดำเนินงาน ระดับสถานศึกษา 
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  รูปแบบที่ 2 การติดตามผลการดำเนินงาน ตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติม ด้วยแบบสอบถาม  
  รูปแบบที่ 3 การประเมินผลการดำเนินงานของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ของ
สถานศึกษาระดับสถานศึกษา ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ 
 6. จัดประชุมวิชาการ การดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาของสถานศึกษา 
ประกอบด้วย 
  6.1 กิจกรรมเชิดชูเกียรติสถานศึกษาต้นแบบที่มีผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมาย
ตามกิจกรรมส่งเสริมการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาของสถานศึกษา 
  6.2 จัดนิทรรศการแสดงผลงาน นวัตกรรมเด่นของสถานศึกษาตามกิจกรรมส่งเสริม
การดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาของสถานศึกษา 
  6.3 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากสถานศึกษาต้นแบบที่มีผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ 
และเป้าหมาย ตามกิจกรรมส่งเสริมการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาของสถานศึกษา 
 7. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือสรุปผลการดำเนินงานกิจกรรมส่งเสริมการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะ
ผู้ประกอบการอาชีวศึกษาของสถานศึกษา และจัดทำสรุปผลการดำเนินงาน 
 8. รายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมส่งเสริมการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา
ของสถานศึกษา ต่อสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และเผยแพร่เอกสารสรุปผลการดำเนินงาน 
 
1.8 มาตรการเสริมแรง 
 สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพกำหนดมาตรการเสริมแรงให้กับสถานศึกษาที่สามารถ
ดำเนินงานตามภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการจัดสรรงบประมาณ เพ่ิมเติม ซึ่งจะพิจารณาจาก 
การรายงานผลการดำเนินงานตามระยะเวลาที่กำหนด และผลการประเมินการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะ
ผู้ประกอบการอาชีวศึกษาของสถานศึกษา ตลอดจนการมอบโล่เชิดชูเกียรติให้แก่สถานศึกษาต้นแบบ 
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บทที่ 2 
ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 

 
 สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ มีการดำเนินกิจกรรมที ่มุ ่งให้องค์ความรู้ด้านธุรกิจ 
แก่นักเรียน นักศึกษาและส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการแก่ผู้เรียนผ่านกระบวนการจัดการเรียนการสอน  
และกิจกรรมภายใต้ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา โดยกำหนดให้ทุกสถานศึกษาจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะ
ผู้ประกอบการอาชีวศึกษา เพ่ือพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้มีประสบการณ์ การทำธุรกิจทั้งในและนอก
สถานศึกษา เพ่ือนำความรู้และประสบการณ์ต่อยอดไปเป็นผู้ประกอบการ ซึ่งจะเป็นแนวทางในการสร้างอาชีพ
และสร้างรายไดต้่อไปในอนาคต 
 
1. วัตถุประสงค ์
 เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาขีดความสามารถให้กับผู้เรียนในสถานศึกษาอาชีวศึกษาสังกัด
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาของรัฐบาล หรือประชาชนที่มีความสนใจ ให้มีความพร้อมที่จะเริ่ม
ประกอบธุรกิจของตนเอง หรือพัฒนาต่อยอดธุรกิจเดิม 
 
2. เป้าหมาย 
 1. กลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้เรียนในสถานศึกษา หรือประชาชนทั่วไปที่มีความสนใจ 
 2. เชิงปริมาณ 
  2.1 จำนวนผู้เรียนอาชีวศึกษาที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนในสถานศึกษา
อาชีวศึกษา ไม่น้อยกว่า 25 คน 
  2.2 จำนวนผู้เรียนอาชีวศึกษาที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนในสถานศึกษา
อาชีวศึกษา และดำเนินการประกอบธุรกิจ จำนวนไม่น้อยกว่า 3 ธุรกิจ 
  2.3 จำนวนผู้เรียนอาชีวศึกษาที่ผ่านกระบวนการบ่มเพาะการเป็นผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 
สำเร็จการศึกษาแล้วสามารถเป็นเจ้าของธุรกิจ จำนวนไม่น้อยกว่า 1 คน  
  2.4  มีการนำสิ่งประดิษฐ์ โครงงานวิทยาศาสตร์ โครงการธุรกิจ โครงงาน งานวิจัย ฯลฯ 
มาต่อยอดเชิงพาณิชย์ หรือใช้ในกระบวนการผลิตสินค้าหรือบริการ โดยผู้เรียนที่ผ่านกระบวนการบ่มเพาะจาก
ศูนย์บ่มเพาะฯ จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ธุรกิจ 
 3. เชิงคุณภาพ 
  3.1 มีศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 
  3.2 ผู้เรียนมีความพร้อม สามารถที่จะเริ่มประกอบธุรกิจของตนเอง หรือพัฒนาต่อยอด
ธุรกิจเดิม 
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3. การบริหารจัดการ 
 1. โครงสร้างการบริหารศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2. บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ตามโครงสร้าง 
  2.1 ประธานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา มีหน้ าที่  ส่ งเสริม สนับสนุน  
ให้คำปรึกษา ร่วมกับคณะกรรมการดำเนินงานกำหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ และกำกับดูแล ติดตาม 
ประเมินผลการบ่มเพาะให้บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนด 
  2.2 รองประธานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา มีหน้าที่ช่วยเหลือประธาน 
ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ในการส่งเสริม สนับสนุน ให้คำปรึกษา ร่วมกับคณะกรรมการ
ดำเนินงานกำหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ และกำกับดูแล ติดตาม ประเมินผลการบ่มเพาะให้บรรลุผล
สำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนด 
  2.3 คณะกรรมการที่ปรึกษาภายนอก ประกอบด้วย ตัวแทนของหน่วยงานต่อไปนี้ ได้แก่ 
หอการค้าจังหวัด ธนาคารออมสิน อุตสาหกรรมจังหวัด พัฒนาชุมชน พาณิชย์จังหวัด ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม ฯลฯ มีหน้าที่ ให้คำปรึกษา ร่วมกับคณะกรรมการดำเนินงานให้บรรลุผลสำเร็จตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนด 
  2.4 คณะกรรมการที่ปรึกษาภายใน ประกอบด้วย รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายบริหารทรัพยากร รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา หัวหน้าแผนกวิชา หัวหน้างาน ครู
ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถในการเป็นผู้ประกอบการ มีหน้าที่ ให้คำปรึกษา ร่วมกับคณะกรรมการ
ดำเนินงานให้บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนด 
  2.5 หัวหน้าศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา มีหน้าที่ 
   1) ทำหน้าที่บริหารจัดการศูนย์บ่มเพาะฯ ประสานงาน สร้างความร่วมมือกับฝ่ายต่าง ๆ 
ให้เป็นไปตามท่ีคณะกรรมการบริหารศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษากำหนด  

ประธานศูนย์บม่เพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา
(ผู้อำนวยการวิทยาลัย) 

รองประธานศูนย์บม่เพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 

(รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ) 

หัวหน้าศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 

ฝ่ายฝึกอบรม ฝ่ายบ่มเพาะ ฝ่ายนวัตกรรม ฝ่ายธุรการ 

❖ ครูที่ปรึกษาธุรกจิ 
❖ ครูที่ปรึกษาเฉพาะด้าน 
(ด้านบัญชี/การผลิต/ 
การตลาด/การจัดการ) 

❖ หัวหนา้แผนกวิชา 
❖ หัวหนา้งานวจิัย 
❖ ครูผู้สอนโครงงาน/โครงการ/ส่ิงประดิษฐ์ฯ 

คณะกรรมการ 
ที่ปรึกษาภายใน 

คณะกรรมการ 
ที่ปรึกษาภายนอก 
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   2) ดำเนินการบ่มเพาะกลุ่มเป้าหมาย ตลอดจนประสานงานในการจัดหาที่ปรึกษา
ธุรกิจ ที่ปรึกษาบัญชี ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย 
   3) ประสานงานกับสถาบันการเงินและหน่วยงานอ่ืน ๆ เพ่ือหาแหล่งเ งินทุน
สนับสนุนกลุ่มเป้าหมาย 
   4) ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน/เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน ตามความต้องการของแต่ละกลุ่ม 
   5) รับผิดชอบอาคารสถานที่ วัสดุ ครุภัณฑ์ เครื่องมือและอุปกรณ์ในศูนย์บ่มเพาะ
ผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 
   6) ดำเนินการดูแลการเบิกจ่ายงบประมาณ และเงินรายได้ต่าง ๆ ให้เป็นไปตาม
ระเบียบทางราชการ และท่ีคณะกรรมการบริหารศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษากำหนด 
   7) สรุปผลและรายงานผลการดำเนินงาน 
   8) งานอ่ืนๆ ตามท่ีสถานศึกษามอบหมาย  
  2.6 ฝ่ายฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ มีหน้าที ่
   1) ประสานงานในการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ จัดทำตารางการฝึกอบรม 
เชิงปฏิบัติการตามหลักสูตรของสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ จัดหาวิทยากร สร้างเครือข่ายธุรกิจ 
และกำหนดกิจกรรมที่เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้เข้ารับการบ่มเพาะการเป็นผู้ประกอบการ 
   2) ประสานงานกับแผนกวิชาต่าง ๆ เพ่ือรับสมัครผู้เรียนที่มีความสนใจในการเข้ารับ
การพัฒนาศักยภาพผู้เรียนในการเป็นผู้ประกอบการ และผู้ เกี่ยวข้อง เพ่ือให้การจัดอบรมบรรลุผลตาม
วัตถุประสงค์ 
   3) สรุปผลและรายงานผลการดำเนินงาน 
   4) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่สถานศึกษามอบหมาย 
  2.7 ฝ่ายบ่มเพาะ ประกอบด้วย ครูที่ปรึกษาธุรกิจ และครูที่ปรึกษาเฉพาะด้าน (ด้านบัญชี 
ด้านการผลิต ด้านการตลาด และด้านการจัดการ) มีหน้าที่ 
   1) สรรหา พิจารณาคัดเลือกผู้เรียนที่มีศักยภาพหรือผู้ที่สนใจเข้ารับการบ่มเพาะ 
การเป็นผู้ประกอบการ 
   2) ทำหน้าที่เป็น “พ่ีเลี้ยง” ให้การดูแลและให้คำแนะนำปรึกษาในการทำธุรกิจ 
แก่ผู้เข้ารับการบ่มเพาะการเป็นผู้ประกอบการ 
   3) ประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องและงานต่าง ๆ เพ่ือจัดกิจกรรมการบ่มเพาะการเป็น
ผู้ประกอบการ 
   4) สรุปผลและรายงานผลการดำเนินงาน 
   5) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่สถานศึกษามอบหมาย 
  2.8 ครูที่ปรึกษาธุรกิจ มีหน้าที่ 
   1) ให้คำปรึกษาในการจัดตั้งกลุ่มธุรกิจ การเขียนแผนธุรกิจ การจดทะเบียนธุรกิจ 
การปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามระเบียบของสถานศึกษาและกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
   2) นิเทศติดตามการปฏิบัติงาน ให้คำแนะนำ และช่วยแก้ไขปัญหาการดำเนินงาน
ของผู้เข้ารับการบ่มเพาะการเป็นผู้ประกอบการ ในด้านการจัดการธุรกิจ การจัดทำบัญชี การตลาด การเงิน 
และอ่ืน ๆ 
   3) ประสานงานจัดหาที่ปรึกษาเฉพาะเรื่อง เพ่ือให้คำปรึกษาปัญหาเชิงลึกเฉพาะราย 
   4) ให้คำปรึกษาแนะนำการจัดทำเอกสารรายงาน สรุปผลการประกอบการ การเขียน 
Best Practice และเอกสารเพื่อการรายงานผลต่อสถานศึกษา  
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   5) จัดทำแผนการนิเทศและรายงานผลการนิเทศตลอดภาคเรียน หรือตามเวลา 
ที่กำหนด และเม่ือสิ้นสุดการบ่มเพาะการเป็นผู้ประกอบการเสนอสถานศึกษาเพ่ือทราบ 
   6) สรุปผลและรายงานผลการดำเนินงาน 
   7) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
  2.9 ครูที่ปรึกษาด้านบัญชี (เป็นครูที่ปรึกษากลางของศูนย์บ่มเพาะฯ) มีหน้าที่ 
   1) ดูแลให้คำปรึกษาในการจัดทำบัญชีของผู้ประกอบการ 
   2) ให้คำปรึกษาและรับรองการจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน และ
รายงานทางการเงินอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องร่วมกับผู้ประกอบการ 
   3) ให้คำปรึกษาในการจัดสรรกำไรสุทธิของผู้ประกอบการ 
   4) สรุปผลและรายงานผลการดำเนินงาน 
   5) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
  2.10 ครูที่ปรึกษาด้านการผลิต (เป็นครูที่ปรึกษากลางของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ
อาชีวศึกษา) มีหน้าที่ 
   1) ดูแลให้คำปรึกษาด้านการผลิตของผู้ประกอบการ 
   2) สรุปผลและรายงานผลการดำเนินงาน 
   3) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
  2.11 ครูที่ปรึกษาด้านการตลาด (เป็นครูที่ปรึกษากลางของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ
อาชีวศึกษา) มีหน้าที ่
   1) ดูแลให้คำปรึกษาด้านการตลาดของผู้ประกอบการ 
   2) สรุปผลและรายงานผลการดำเนินงาน 
   3) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
  2.12 ครูที่ปรึกษาด้านการจัดการ (เป็นครูที่ปรึกษากลางของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ
อาชีวศึกษา) มีหน้าที ่
   1) ดูแลให้คำปรึกษาด้านการจัดการของผู้ประกอบการ 
   2) สรุปผลและรายงานผลการดำเนินงาน 
   3) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
  2.13 ฝ่ายนวัตกรรมประกอบด้วย หัวหน้าแผนกวิชา หัวหน้างานวิจัย และครูผู้สอนวิชา
โครงการ/โครงงาน/สิ่งประดิษฐ์ มีหน้าที่ 
   1) ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้ เข้ารับการบ่มเพาะ แสวงหา และพัฒนานวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์ เพ่ือนำไปต่อยอดในเชิงพาณิชย์ หรือนำไปสู่การจดอนุสิทธิบัตร 
   2) สรุปผลและรายงานผลการดำเนินงาน 
   3) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่สถานศึกษามอบหมาย 
  2.14 ฝ่ายธุรการมีหน้าที่ 
   1) จัดการระบบงานทางด้านสารบรรณ และเอกสารภายในหน่วยงาน 
   2) จัดทำเอกสารเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 
   3) รวบรวมระเบียบข้อบังคับของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
สถานศึกษาและหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน 
   4) ให้บริการด้านเอกสาร แบบฟอร์มต่าง ๆ เครื่องมือ วัสดุและอุปกรณ์ ให้กับผู้เข้า
รับบริการและผู้เข้ารับการบ่มเพาะการเป็นผู้ประกอบการ  
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   5) สรุปผลและรายงานผลการดำเนินงาน 
   6) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
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บทที่ 3 
บทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษา 

 
 สถานศึกษาเป็นหน่วยปฏิบัติสำคัญในการปฏิบัติงานตามภารกิจ โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาเป็นกำลัง
สำคัญในการส่งเสริมการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาของสถานศึกษาให้เกิดผลสัมฤทธิ์
บรรลุตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และตัวชี้วัดความสำเร็จ 
 
1. วัตถุประสงค ์
 เพ่ือให้ผู้บริหารสถานศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับแนวทางในการบริหารจัดการศูนย์บ่มเพาะ
ผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 
 
2. บทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษา 
 การดำเนินงานตามภารกิจของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาให้ได้บรรลุตามวัตถุประสงค์
และเป้าหมายที่กำหนดไว้ ผู้บริหารสถานศึกษาจึงควรให้ความสำคัญและศึกษาทำความเข้าใจในโครงสร้างการ
บริหารงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ตลอดจนการศึกษาทำความเข้าใจใน ภารกิจของ 
ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ เพ่ือการบริหารจัดการและสนับสนุนการดำเนินงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
  

ประธานศูนย์บม่เพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 
(ผู้อำนวยการวิทยาลัย) 

รองประธานศูนย์บม่เพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 
(รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ) 

หัวหน้าศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 

ฝ่ายฝึกอบรม ฝ่ายบ่มเพาะ ฝ่ายนวัตกรรม ฝ่ายธุรการ 

❖ครูที่ปรึกษาธุรกิจ 
❖ครูที่ปรึกษาเฉพาะด้าน 
  (ด้านบัญชี/การผลิต/ 
  การตลาด/การจัดการ) 

❖หัวหน้าแผนกวิชา 

❖หัวหน้างานวจิัย 
❖ครูผู้สอนโครงงาน/โครงการ/ส่ิงประดิษฐ์ฯ 

คณะกรรมการ 
ที่ปรึกษาภายใน 

คณะกรรมการ 
ที่ปรึกษาภายนอก 
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 ผู้บริหารสถานศึกษา มีหน้าที่ ให้คำแนะนำปรึกษาแก่คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะ
ผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ในการกำหนดภารกิจของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาไว้ในแผนพัฒนา
สถานศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปีของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ส่งเสริม สนับสนุนการ
ดำเนินงานตามภารกิจของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาในแต่ละรอบปีการศึกษาให้บรรลุตาม
เป้าหมายที่กำหนด กำกับติดตาม ตลอดจนการประเมินผลการดำเนินงานของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ
อาชีวศึกษาตามกรอบคิด ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 เพ่ือให้การดำเนินงานตามภารกิจของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ได้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ ผู้บริหารสถานศึกษาจึงควรให้ความสำคัญและศึกษาภารกิจของ  
ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ เพ่ือประโยชน์ในการกำหนดแนวทางใน  
การบริหารจัดการ ตลอดจนการส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงาน ซึ่งภารกิจของผู้บริหารสถานศึกษาที่เก่ียวกับ
ศูนยบ์่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา มีพอสังเขป ดังนี้ 
 1. กำหนดการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะการเป็นผู้ประกอบการ ไว้ในมาตรฐาน
การอาชีวศึกษาของสถานศึกษา 
 2. กำหนดการพัฒนาศักยภาพศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาและผู้เรียน ไว้ในแผนพัฒนา
สถานศึกษา 3 – 5 ปี แผนปฏิบัติการประจำปีของสถานศึกษา และแผนปฏิบัติการประจำปีของศูนย์บ่มเพาะ
ผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 
 3. ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและบุคลากรที่ เกี่ยวข้องกับภารกิจของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ
อาชีวศึกษา ได้พัฒนาศักยภาพตามความจำเป็นและเหมาะสม  

ศึกษา วิเคราะห์บริบททางสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง 

บริบทของสถานศึกษา นโยบายของรัฐบาล, 
กระทรวงศึกษาธิการ 

และ สอศ. 
แผนพัฒนาสถานศึกษา 3 – 5 ปี 

แผนปฏิบัติการประจำปีของสถานศึกษา 

แผนปฏิบัติการประจำปีของศูนย์บ่มเพาะฯ 

สนับสนุนการดำเนินงาน 

 

มาตรฐานของ 
สถานศึกษา 

วัดผลและประเมินผล 

 
รายงานผล และเผยแพร่ 
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 4. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา คณะกรรมการนิเทศ 
และคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาประจำปี 
 5. ส่งเสริม สนับสนุน การบริหารจัดการศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ให้สามารถ
ดำเนินงานตามภารกิจได้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย 
 6. นิเทศ กำกับติดตาม การดำเนินงานของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 
 7. ส่งเสริม สนับสนุน ให้ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาได้ดำเนินการส่งแผนธุรกิจเข้าร่วม
ประกวด หรือแข่งขันทักษะในโอกาสต่าง ๆ ทั้งในระดับสถานศึกษา ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ 
ที่หน่วยงานของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา หรือหน่วยงานอื่นๆ จัดขึ้น 
 
3. กระบวนการนิเทศ 
 การนิเทศการบริหารจัดการศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาเป็นการนิเทศเพ่ือการติดตาม
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการบริหารจัดการศูนย์บ่มเพาะฯ ตลอดจนการจัดทรัพยากรสนับสนุนภารกิจ
ของศูนย์บ่มเพาะได้อย่างเหมาะสม มีข้ันตอนการดำเนินงานดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

เริ่ม คำสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการนิเทศ 

ครบตามแผน 

ประชุมคณะกรรมการนิเทศ 

เตรียมการประเมินฯ 

ดำเนินการนิเทศ 

สรุปผลการนิเทศ 

แจ้งสรุปผลการนิเทศถึงหัวหน้าศูนย์บ่มเพาะฯ 

จบ 

- แผนการนิเทศ 
- ปฏิทินการนิเทศ 

- เอกสารประกอบการนิเทศ 
- แจ้งหัวหน้าศูนย์บ่มเพาะฯ 

Y 

N 

รายงานผลการนิเทศถึงผู้อำนวยการสถานศึกษา 
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ในการนิเทศการบริหารจัดการศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาเป็นกระบวนการที่ช่วยให้
การดำเนินงานกิจกรรมต่าง ๆ ของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาเป็นไปตามวัตถุประสงค์ และบรรลุ
ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยมีขั้นตอนการดำเนินงานการนิเทศ ดังนี้ 
 1. สถานศึกษาจัดทำคำสั่ งแต่งตั้ งคณะกรรมการนิ เทศโดยคณะกรรมการนิ เทศชุดนี้ควรจะ
ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้าแผนกวิชา หัวหน้างาน และผู้แทนจากสถานประกอบการ เป็นต้น 
เพ่ือทำหน้าที่ช่วยเหลือหัวหน้าศูนย์ในการตรวจสอบผลการบริหารจัดการศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ
อาชีวศึกษาว่ามีความเข้มแข็ง โดดเด่นในเรื่องใด และมีสิ่งใดที่จะต้องแก้ไขปรับปรุง 
 2. คณะกรรมการนิเทศประชุมเพ่ือจัดทำแผนการนิเทศซึ่งแผนการนิเทศจะระบุหลักการและเหตุผล 
ผู้รับผิดชอบ วัตถุประสงค์ เป้าหมายเชิงปริมาณและคุณภาพ ระยะเวลาและขั้นตอนการดำเนินการ 
งบประมาณค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ทีต่้องใช้เพื่อการนิเทศ และประเด็นอื่นๆท่ีควรกำหนดไว้ในแผนการนิเทศ เป็นต้น 
 3. คณะกรรมการนิเทศจัดทำเครื่องมือนิเทศ ทั้งนี้ เพื่อให้คณะกรรมการได้สร้างเครื่องมือสำหรับ
การนิเทศที่ครอบคลุมการบริหารจัดการศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ซึ่งข้อมูลที่ได้มาจาก  
การปฏิบัติงานของฝ่ายฝึกอบรม ฝ่ายบ่มเพาะ และฝ่ายนวัตกรรม ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหลายจะถูก
นำมาใช้เป็นข้อมูลการนิเทศทั้งสิ้น 
 4. คณะกรรมการนิเทศแจ้งกำหนดการนิเทศถึงหัวหน้าศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาเพ่ือให้
หัวหน้าศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาได้ทราบ และเตรียมความพร้อมรับการนิเทศ ตลอดจนการแจ้ง
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาให้ได้ทราบ เพ่ือการอำนวยความสะดวก
และการให้ข้อมูลต่าง ๆ แก่คณะกรรมการนิเทศ 
 5. คณะกรรมการนิเทศดำเนินการนิเทศตามแผนการนิเทศและเครื่องมือนิเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่ง  
การปฏิบัติงานของของหัวหน้าศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ฝ่ายฝึกอบรม ฝ่ายบ่มเพาะ
ผู้ประกอบการ และฝ่ายนวัตกรรม ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของศูนย์บ่มเพาะ
ผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 
 6. คณะกรรมการนิเทศสรุปผลการนิเทศ และแจ้งผลการนิเทศถึงหัวหน้าศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ
อาชีวศึกษาเพ่ือให้หัวหน้าศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาได้ทราบถึงผลการนิเทศเบื้องต้น และสามารถ
ทักท้วงได้ในกรณีท่ีข้อมูลการนิเทศมีความคลาดเคลื่อน 
 7. หัวหน้าศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษารายงานผลการนิเทศให้ผู้อำนวยการทราบ อันจะ
นำไปสู่การสนับสนุนส่งเสริมการดำเนินงานตามภารกิจของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาต่อไป 
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- ตัวอย่าง - 
แบบนิเทศ ติดตามการดำเนินงานของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา  

โดยคณะกรรมการนิเทศศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 
วิทยาลัย.....................................................................................ประจำปีการศึกษา................. .... 

 
ประเด็นการนิเทศ บันทึกการนิเทศ 

1. กำหนดการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้ประกอบการ 
ไว้ในมาตรฐานการอาชีวศึกษาของสถานศึกษา  

 

2.   กำหนดการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้ประกอบการ 
ไว้ในแผนพัฒนาสถานศึกษา ระยะ 3-5 ปี 

 

3. กำหนดการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้ประกอบการ 
ไว้ในแผนปฏิบัติการประจำปีของสถานศึกษา 

 

4. กำหนดการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้ประกอบการ 
ไว้ในแผนปฏิบัติการประจำปีของศูนย์บ่มเพาะฯ 

 

5. การจัดสำนักงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ 
อาชีวศึกษาให้มีความพร้อมที่จะรองรับภารกิจ 

 

6. การจัดการฝึกอบรมการเป็นผู้ประกอบการและ 
การศึกษาดูงาน ให้กับผู้เรียน 

 

7. การส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ประกอบธุรกิจ ตามแผน
ธุรกิจที่ได้รับการพิจารณา 

 

8. การส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ประกอบธุรกิจต่อเนื่อง 
หรือต่อยอดธุรกิจเดิม 

 

9. ผลสัมฤทธิ์ของการบ่มเพาะการเป็นผู้ประกอบการ 
ที่ปรากฏตั้งแต่เริ่มปีการศึกษาเป็นต้นมา 

 

10. การรายงานผลการดำเนินงานของศูนย์บ่มเพาะ 
ผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 

 

 
 
 
 ลงชื่อ.....................................................ผู้นิเทศ 

   (......................................................) 
         วันที่.........เดือน.........................พ.ศ................ 
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บทที่ 4 
บทบาทหน้าที่ของหัวหนา้ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 

 
 ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา เป็นหน่วยงานสำคัญในการปฏิบัติงานตามภารกิจส่งเสริมการ
เป็นผู้ประกอบการแก่ผู้เรียน โดยมีหัวหน้าศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา เป็นผู้ดำเนินงานศูนย์บ่ม
เพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาของสถานศึกษาให้ เกิดผลสัมฤทธิ์  บรรลุตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย  
และตัวชี้วัดความสำเร็จ 
 
1. วัตถุประสงค ์
 เพื่อให้หัวหน้าศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับแนวทางใน
การบริหารจัดการศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 
 
2. บทบาทหน้าที่ของหัวหน้าศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 
 การดำเนินงานตามภารกิจของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาให้ได้บรรลุตามวัตถุประสงค์
และเป้าหมายที่กำหนดไว้ หัวหน้าศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาจึงต้องมีความเข้าใจในกรอบแนวคิด
ในการดำเนินงาน และโครงสร้างการบริหารงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ตลอดจนการศึกษา 
ทำความเข้าใจในภารกิจของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ เพ่ือการบริหาร
จัดการและการดำเนินงาน 
 
 1. กรอบแนวคิดในการดำเนินงาน 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  1.1 ศักยภาพของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา คือ มีสำนักงานศูนย์บ่มเพาะ
ผู้ประกอบการอาชีวศึกษาที่ตั้งอยู่ในทำเลที่เหมาะสม เป็นสัดส่วน และสามารถติดต่อได้สะดวก  มีป้าย
สำนักงาน มีความพร้อมด้านวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ มีพ้ืนที่บริการให้คำปรึกษา มีมุมวิชาการ การบริหารงาน
ของหัวหน้าศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา และการสนับสนุนของผู้บริหารสถานศึกษา เป็นต้น 
  1.2 การพัฒนาศักยภาพผู้เรียน คือ การพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ด้านการอบรมการศึกษาดู
งานการประเมินคุณภาพและความเป็นไปได้ของแผนธุรกิจ การส่งเสริมการประกอบธุรกิจ การดำเนินงานตาม
แผนธุรกิจใหม่ การดำเนินงานตามแผนธุรกิจเดิมหรือต่อยอดธุรกิจเดิม การใช้ธุรกิจในสถานศึกษาเป็นแหล่ง
การเรียนรู้ และการพัฒนาศักยภาพครูที่ปรึกษาธุรกิจหรือครูที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น 
  1.3 ผลสัมฤทธิ์ของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา คือ ผู้เรียนที่เข้าร่วมโครงการ
พัฒนาศักยภาพผู้เรียนในสถานศึกษาอาชีวศึกษา มีจำนวน ไม่น้อยกว่า 25 คน และได้ประกอบธุรกิจระหว่าง
เรียนจำนวนไม่น้อยกว่า 3 ธุรกิจ มีการนำสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม โครงงานวิทยาศาสตร์ โครงการธุรกิจ 

Input Process Output 

Feedback 

ศักยภาพของศูนย์บ่มเพาะฯ 
- การส่งเสริมการประกอบธุรกิจ 
- ประเมินผลการประกอบธุรกิจ 

ผลสัมฤทธ์ิของศูนย์บ่มเพาะฯ 



คู่มือการปฏิบัติงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา  17 

โครงงาน งานวิจัย ฯลฯ มาต่อยอดเชิงพาณิชย์หรือใช้ในกระบวนการผลิตสินค้าหรือบริการ โดยผู้เรียนที่ผ่าน
กระบวนการบ่มเพาะจากศูนย์บ่มเพาะฯ จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ธุรกิจ มีการจัดทำรายงานวิเคราะห์ความยั่งยืน
ของธุรกิจในประเด็น การดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน แผนการตลาดในอนาคต ความเป็นไปได้ ของธุรกิจ  
โดยพิจารณาจาก ผลการดำเนินงานในรอบระยะเวลาที่ผ่านมา โดยพิจารณาจากงบกำไรของธุรกิจ และฐานะ
การเงินของธุรกิจ ณ วันสิ้นงวดของการดำเนินธุรกิจ โดยพิจารณาจากงบแสดงฐานะการเงินและมีผู้เรียนที่ผ่าน
การบ่มเพาะจากศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา สำเร็จการศึกษาแล้วสามารถเป็นเจ้าของธุรกิจจำนวน
ไม่น้อยกว่า1 คน  
 2. โครงสร้างการบริหารศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาของสถานศึกษา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. การดำเนินงานตามบทบาทหน้าที่ของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 

การบริหารจัดการศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย  
ในภารกิจต่าง ๆ ผู้ที่ทำหน้าที่หัวหน้าศูนย์บ่มเพาะฯ จะต้องดำเนินการดังนี้ 
 3.1 ประสานงานกับผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้างานอาคารสถานที่ ตลอดจนผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือการได้มา
ซึ่งพ้ืนที่สำหรับการจัดตั้งเป็นสำนักงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 
 3.2 จัดหา ดูแล และรับผิดชอบ ทรัพยากรต่าง ๆ ที่ต้องใช้ในการบริหารจัดการศูนย์บ่มเพาะ
ผู้ประกอบการอาชีวศึกษาของสถานศึกษา เช่น ป้ายสำนักงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วัสดุ 
ครุภัณฑ์ และอุปกรณ์ต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงาน 
 3.3 จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา โดยมี
คณะกรรมการดำเนินงานตามโครงสร้าง 
 3.4 จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาของสถานศึกษา  
เพ่ือสร้างความเข้าใจในภารกิจและเป้าหมายของศูนย์บ่มเพาะฯ ตลอดจนการมอบหมายหน้าที่ การดำเนินงาน
ในกิจกรรมต่าง ๆ การนิเทศ การประเมินผลการดำเนินงาน และการรายงานผล เป็นต้น  

ประธานศูนย์บม่เพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 
(ผู้อำนวยการวิทยาลัย) 

รองประธานศูนย์บม่เพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 
(รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ) 

หัวหน้าศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 

ฝ่ายฝึกอบรม ฝ่ายบ่มเพาะ ฝ่ายนวัตกรรม ฝ่ายธุรการ 

❖ครูที่ปรึกษาธุรกิจ 
❖ครูที่ปรึกษาเฉพาะด้าน 
  (ด้านบัญชี/การผลิต/ 
  การตลาด/การจัดการ) 

❖หัวหน้าแผนกวิชา 

❖หัวหน้างานวจิัย 
❖ครูผู้สอนโครงงาน/โครงการ/ส่ิงประดิษฐ์ฯ 

คณะกรรมการ 
ที่ปรึกษาภายใน 

คณะกรรมการ 
ที่ปรึกษาภายนอก 
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 3 .5  จั ดทำแผนปฏิ บั ติ ก ารประจำปี ของศูนย์ บ่ ม เพ าะฯ  ร่ วมกับ คณ ะกรรมการบริห าร 
ศูนย์บ ่มเพาะผู ้ประกอบการอาชีวศึกษา ซึ ่งในแผนปฏิบัติการประจำปีควรจะกำหนดภารกิจที ่จะต้อง
ดำเนินการไว้ เช่น กิจกรรมการฝึกอบรม กิจกรรมการศึกษาดูงาน กิจกรรมการส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการ 
กิจกรรมการนิเทศ กิจกรรมการประเมินศูนย์บ่มเพาะฯ การบริหารจัดการศูนย์ฯ การพัฒนาหลักสูตรการเป็น
ผู้ประกอบการ การแสวงหาความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย เป็นต้น นอกจากนี้ในการจัดทำแผนปฏิบัติการ
ประจำปีควรใช้รูปแบบในการจัดทำที่ เทียบเคียงกับแผนปฏิบัติการประจำปีของสถานศึกษา ทั้ งนี้   
เพ่ือความสะดวก รวดเร็ว ในการประสานงานดำเนินการ 
 3.6 บริหารจัดการศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ประสานงาน สร้างความร่วมมือกับฝ่าย 
ต่าง ๆ ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการบริหารศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษากำหนด 
 3.7 ดำเนินการบ่มเพาะกลุ่มเป้าหมาย ร่วมกับคณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายต่าง ๆ ตลอดจน
ประสานงานในการจัดหาที่ปรึกษาธุรกิจ ที่ปรึกษาบัญชี ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย 
 3.8 ประสานงานกับสถาบันการเงินและหน่วยงานอื่น ๆ เพื่อหาแหล่งเงินทุนสนับสนุนกลุ่มเป้าหมาย 
 3.9 ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน/เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน ตามความต้องการ (Needs) ของแต่ละกลุ่ม 
 3.10 ดำเนินการดูแลการเบิกจ่ายงบประมาณ และเงินรายได้ต่าง ๆ ให้ เป็นไปตามระเบียบ  
ทางราชการ และท่ีคณะกรรมการบริหารศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษากำหนด 
 3.11 การนิเทศประสานงานกับผู้รับผิดชอบในส่วนต่าง ๆ ตามโครงสร้างเพ่ือรวบรวมเอกสาร 
หลักฐาน ร่องรอยการดำเนินงาน ในการรับการนิเทศ 
 3.12 ประสานงานกับผู้รับผิดชอบในส่วนต่าง ๆ ตามโครงสร้างเพ่ือรวบรวมเอกสาร หลักฐาน ร่องรอย
การดำเนินงาน ในการรับการประเมินผลการดำเนินงานของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาทั้งในระดับ
สถานศึกษา ระดับจังหวัด และหรือระดับภาค ระดับชาติ ต่อไป 
 3.13 สรุปผลและรายงานผลการดำเนินงานทั้งในรูปของเอกสารจากกิจกรรมต่างๆที่รับผิดชอบ และ
การรายงานผลการดำเนินงานทางระบบออนไลน์ (online) ที ่bic.nawamin.ac.th 
 3.14 รวบรวมเอกสารหลักฐาน ร่องรอยการดำเนินงานทุกภารกิจของศูนย์บ่มเพาะฯ เพ่ือรองรับการ
ประเมินระดับสถานศึกษา ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ ตามลำดับ 
 
4. การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 
 การวางแผนเป็นกระบวนการคิดไว้ล่วงหน้าว่าจะทำอะไร ทำที่ไหน เมื่อไร อย่างไร และใครทำ ซึ่งการ
วางแผนจึงเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับอนาคต การตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติและการลงมือปฏิบัติ เพ่ือให้  
การปฏิบัตินั้นเกิดผลสำเร็จลุล่วงไปตามจุดประสงค์ที่ตั้งไว้ กรอบการคิดในการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี
ของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับสถานศึกษา หัวหน้าศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา
ต้องจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี ให้สอดคล้องกับนโยบาย และกลยุทธ์ ดังนี้ 
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 รูปแบบแผนปฏิบัติการประจำปีของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา หัวหน้าศูนย์บ่มเพาะฯ 
สามารถจัดทำได้ตามหลักการจัดทำแผนปฏิบัติการโดยทั่วไป หรืออาจจะใช้รูปแบบตามเอกสารแบบเสนอ
ตัวอย่างท้ายบท 
 
5. การเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 
 5.1 การฝึกอบรมและการศึกษาดูงาน 
  1) จัดทำโครงการ 
  2) จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 
  3) ประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์ มอบหมายหน้าที่  
  4) ประชาสัมพันธ์โครงการและรับสมัครผู้เรียนเข้าร่วมโครงการ 
  5) ดำเนินการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ภายใต้หลักสูตรที่สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและ
วิชาชีพกำหนด 
  6) ศึกษาดูงาน 
  7) แบ่งกลุ่มผู้เรียนไปเขียนแผนธุรกิจ  
  8) จัดให้มีครูที่ปรึกษาธุรกิจช่วยเหลือให้คำแนะนำ กลุ่มธุรกิจละ 1 คน 
  9) หัวหน้าศูนย์บ่มเพาะฯ รวบรวมแผนธุรกิจ  

บริบททางสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง 

บริบทของสถานศึกษา บริบทของศูนย์บ่มเพาะฯ 

วิสัยทัศน์ 

พันธกิจที่ 1 พันธกิจที่ Xn 

เป้าหมายที่... เป้าหมายที่... เป้าหมายที่... เป้าหมายที่.. 

การ โครงการ โครงการ แผนงาน 

โครงการ โครงการ รายงาน รายงาน รายงาน 

รายงาน รายงาน 
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 5.2 การคัดเลือกแผนธุรกิจ 
  1) ทำหนังสือเชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก จำนวนไม่น้อยกว่า 2 คน และจากภายใน
สถานศึกษา ไม่น้อยกว่า 1 คน เพื่อร่วมเป็นคณะกรรมการคัดเลือกแผนธุรกิจ 
  2) ผู้เรียนนำเสนอแผนธุรกิจต่อคณะกรรมการ   
  3) คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาคัดเลือกแผนธุรกิจ 
  4) หัวหน้าศูนย์บ่มเพาะฯ รายงานผลการคัดเลือกแผนธุรกิจต่อผู้บริหารสถานศึกษา 
  5) สถานศึกษาจัดทำประกาศผลการคัดเลือกแผนธุรกิจ 
 5.3 การบ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 
  1) สถานศึกษาแต่ งตั้ งคณะกรรมการดำเนิ นการตามแผนธุรกิจที่ ได้ รับการคั ดเลื อก  
ซ่ึงคณะกรรมการประกอบด้วย กลุ่มผู้เรียนที่เป็นเจ้าของแผนธุรกิจและครูที่ปรึกษาธุรกิจ 
  2) คณะกรรมการดำเนินการธุรกิจทำบันทึกข้อความเสนอผู้บริหารสถานศึกษา เพ่ือขอรับ
การสนับสนุนทุนในการดำเนินธุรกิจ 
  3) เมื่อสถานศึกษาอนุมัติทุนในการดำเนินการธุรกิจแล้ว ผู้เรียนจะต้องไปดำเนินการเปิดบัญชี
กับธนาคารโดยผู้เรียนเป็นเจ้าของบัญชีร่วมกัน 
  4) สถานศึกษาโอนเงินเข้าบัญชีของผู้เรียนที่ได้รับการอนุมัติในการดำเนินธุรกิจ 
  5) ผู้เรียนดำเนินการประชุมเตรียมการทำธุรกิจร่วมกับครูที่ปรึกษาธุรกิจ เช่น เรื่องการแบ่ง
หน้าที่ความรับผิดชอบ การวางระบบบัญชี เป็นต้น 
  6) ดำเนินธุรกิจตามแผนธุรกิจที่ได้กำหนดไว้ 
  7) จัดทำบัญชีและสรุปผลการดำเนินงานในรอบระยะเวลาแต่ละเดือน 
  8) ประชุมคณะกรรมการดำเนินการธุรกิจในแต่ละเดือนเพ่ือทบทวนการดำเนิ นธุรกิจ 
ในระยะเวลาที่ผ่านมา สำหรับใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงรูปแบบการดำเนินธุรกิจให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
  9) ครูที่ปรึกษาของแต่ละธุรกิจรายงานสรุปผลเสนอต่อหัวหน้าศูนย์บ่มเพาะฯ 
  10) หัวหน้าศูนย์รวบรวมรายงานและจัดทำสรุปเสนอต่อผู้บริหารสถานศึกษา 
 
6.กระบวนการนิเทศ 
 การนิเทศการบริหารจัดการศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาเป็นการนิเทศเพ่ือการติดตาม
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการบริหารจัดการศูนย์บ่มเพาะฯ ตลอดจนการจัดทรัพยากรสนับสนุนภารกิจ
ของศูนย์บ่มเพาะได้อย่างเหมาะสม มีข้ันตอนการดำเนินงานดังนี้ 
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 ในการนิเทศการบริหารจัดการศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาเป็นกระบวนการที่ช่วยให้
การดำเนินงานกิจกรรมต่าง ๆ ของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาได้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และได้
บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยมีขั้นตอนการดำเนินงานการนิเทศ ดังนี้ 
 1. สถานศึกษาจัดทำคำสั่ งแต่งตั้ งคณะกรรมการนิ เทศโดยคณะกรรมการนิ เทศชุดนี้ควรจะ
ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้าแผนกวิชา หัวหน้างาน และผู้แทนจากสถานประกอบการ เป็นต้น 
เพ่ือทำหน้าที่ช่วยเหลือหัวหน้าศูนย์ฯ ในการตรวจสอบผลการบริหารจัดการศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ
อาชีวศึกษาว่ามคีวามเข้มแข็ง โดดเด่นในเรื่องใด และมีสิ่งใดที่จะต้องแก้ไขปรับปรุง 
 2. คณะกรรมการนิเทศประชุมเพ่ือจัดทำแผนการนิเทศซึ่งแผนการนิเทศจะระบุหลักการและเหตุผล 
ผู้รับผิดชอบ วัตถุประสงค์ เป้าหมายเชิงปริมาณและคุณภาพ ระยะเวลาและขั้นตอนการดำเนินการ 
งบประมาณค่าใช้จ่ายต่างๆที่ต้องใช้เพื่อการนิเทศ และประเด็นอื่นๆท่ีควรกำหนดไว้ในแผนการนิเทศ เป็นต้น 
 3. คณะกรรมการนิเทศจัดทำเครื่องมือนิเทศ ทั้งนี้ก็เพื่อให้คณะกรรมการได้สร้างเครื่องมือสำหรับ
การนิเทศที่ครอบคลุมการบริหารจัดการศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษ า ซึ่งข้อมูลที่ได้มาจาก 

เริ่ม คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศ 

ครบตามแผน 

ประชุมคณะกรรมการนิเทศ 

เตรียมการประเมินฯ 

ดำเนินการนิเทศ 

สรุปผลการนิเทศ 

แจ้งสรุปผลการนิเทศถึงหัวหน้าศูนย์บ่มเพาะฯ 

จบ 

- แผนการนิเทศ 
- ปฏิทินการนิเทศ 

- เอกสารประกอบการนิเทศ 
- แจ้งหัวหน้าศูนย์บ่มเพาะฯ 

Y 

N 

รายงานผลการนิเทศถึงผู้อำนวยการสถานศึกษา 
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การปฏิบัติงานของฝ่ายฝึกอบรม ฝ่ายบ่มเพาะ และฝ่ายนวัตกรรม ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหลาย  
จะถูกนำมาใช้เป็นข้อมูลการนิเทศท้ังสิ้น 
 4. คณะกรรมการนิเทศแจ้งกำหนดการนิเทศถึงหัวหน้าศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาเพ่ือให้
หัวหน้าศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาได้ทราบและเตรียมความพร้อมรับการนิเทศ ตลอดจนการแจ้ง 
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาให้ได้ทราบ เพ่ือการอำนวยความสะดวก
และการให้ข้อมูลต่างๆแก่คณะกรรมการนิเทศ 
 5. คณะกรรมการนิเทศดำเนินการนิเทศตามแผนการนิเทศและเครื่องมือนิเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การปฏิบัติงานของหัวหน้าศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ฝ่ายฝึกอบรม ฝ่ายบ่มเพาะผู้ประกอบการ 
และฝ่ายนวัตกรรม ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 
 6. คณะกรรมการนิเทศสรุปผลการนิเทศ และแจ้งผลการนิเทศถึงหัวหน้าศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ
อาชีวศึกษาเพ่ือให้หัวหน้าศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาได้ทราบถึงผลการนิเทศเบื้องต้น และสามารถ
ทักท้วงได้ในกรณีท่ีข้อมูลการนิเทศมีความคลาดเคลื่อน 
 7. หัวหน้าศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษารายงานผลการนิเทศถึงผู้อำนวยการทราบ  
อันจะนำไปสู่การสนับสนุนส่งเสริมการดำเนินงานตามภารกิจของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาต่อไป 
 
7. ปฏิทินการดำเนินงาน 
  

กิจกรรม เดือน พ.ศ. 
1. บริหารจัดการศูนย์บ่มเพาะให้มีศักยภาพตามภารกิจ  ตลอดปี 
2. การส่งเสริมธุรกิจที่ดำเนินการต่อเนื่อง / ต่อยอดธุรกิจ  ตลอดปี 
3. การส่งเสริมผู้ประกอบการธุรกิจรายใหม่   
     3.1 ประชาสัมพันธ์โครงการบ่มเพาะฯ พฤษภาคม ปีปัจจุบัน 
     3.2 ดำเนินการบ่มเพาะฯ มิถุนายน-กรกฎาคม ปีปัจจุบัน 
     3.3 ส่งเสริมการทำธุรกิจ สิงหาคม-ธันวาคม ปีปัจจุบัน 
4. รายงานผลการดำเนินงานทางออนไลน์ พฤษภาคม  

ถึง เมษายน ปีถัดไป 
 

5. ประเมินผลระดับ อศจ. พฤษภาคม ปีถัดไป 
6. ประเมินผลระดับภาค มิถุนายน ปีถัดไป 
7. ประเมินผลระดับชาติ กรกฎาคม ปีถัดไป 
8. สอศ. มอบโล่/รางวัล สิงหาคม-กันยายน ปีถัดไป 

 

หมายเหตุ ปฏิทินการดำเนินงานนี้อาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม 
  



คู่มือการปฏิบัติงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา  23 

(ตัวอย่าง) 
 
 

แผนปฏิบัติการประจำป ี
ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 

วิทยาลัย .................................................... จังหวัด ....................... 

ปีการศึกษา …………… 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
กระทรวงศึกษาธิการ 
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บทที่ 5 
การติดตามและรายงานผล 

 
การติดตามและรายงานผลการด าเนินงาน 

 การติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน เป็นการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานของ 
ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ได้กำหนดช่องทางในการการติดตามและรายงานผลทางระบบ

ออนไลน์ไว้ที่ http://bic2020.nawamin.ac.th ซึ่งโปรแกรมจะรองรับเบราว์เซอร์ของ Google 
chrome เท่านั้น โดยมีขั้นตอนการรายงานผลการดำเนินงาน ดังนี้ 

ขั้นที่ 1 เลือกคลิกเมาส์ที่ไอคอน Google chrome 

 

ขั้นที่ 2 ป้อนแอดเดรส http://bic2020.nawamin.ac.th 

  

ใช้ Google Chrome 

http://bic2020.nawamin.ac.th 
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ขั้นที ่ 3 ป้อนรหัสรายงานผลของสถานศึกษาในช่อง “รหัสสถานศึกษา” และป้อนรหัสผ่าน  
ลงในช่อง “รหัสผ่าน” เมื่อป้อนรหัสทั้งสองเสร็จแล้วให้คลิกเมาส์ที่ปุ่ม Login 

หมายเหตุ   

 1. รหัสกรอกข้อมูลสถานศึกษาและรหัสผ่าน รายละเอียดดังเอกสารท้ายคู่มือการใช้งานระบบ 
 2. ก่อนกรอกข้อมูล ขอให้สถานศึกษาตรวจสอบรหัสและชื่อของสถานศึกษาให้ถูกต้อง  

เพ่ือป้องกันการกรอกรหัสผิดพลาดและทับซ้อนข้อมูลของสถานศึกษาอื่น 

 

ขั้นที่ 4  ให้เลือกเมนู รายงานผลปีการศึกษา xxxx  ระบบจะเข้าไปยังหน้า “แบบรายงานผลการ
ดำเนินงาน การพัฒนาศักยภาพผู้เรียนอาชีวศึกษาในการเป็นผู้ประกอบการ” 
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ขั้นที่ 5 ป้อนข้อมูล “ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา” ให้เรียบร้อย แล้วกดปุ่ม “บันทึก
ข้อมูลของศูนย์บ่มเพาะ” สีเขียวที่อยู่ด้านล่าง  . 

 

ขั้นที่ 6 ให้ป้อนข้อมูล งบประมาณที่ได้รับ แต่ละครั้ง (ในรอบปีการศึกษา) โดยให้คลิกที่ เพิ่มข้อมูล  
แล้วกรอกรายละเอียดลงไปให้ครบทุกช่อง แล้วคลิก เพิ่มข้อมูล (หากป้อนข้อมูลรายการใดผิดสามารถคลิกท่ี 
ลบ/แก้ไข ได้) 

 

  

1 

2 

3 

1 

2 

ลบ/แก้ไข 
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 ขั้นที่  7 ให้ป้อนข้อมูล  ผู้ เข้ารับการอบรมเพื่อส่งเสริมศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการ  ซึ่ง
ประกอบด้วย เลขประจำตัวประชาชน ชื่อ-นามสกุล แผนกวิชา และชั้นปี โดยให้คลิกท่ี เพิ่มข้อมูล  แล้วกรอก
รายละเอียดลงไปให้ครบทุกช่อง แล้วคลิก เพิ่มข้อมูล จนครบตามจำนวนผู้เข้ารับการอบรม 

 

ขั้นที่  8 ให้ป้อนข้อมูล  ในปีการศึกษานี้  มีธุรกิจใหม่ที่ได้รับการส่งเสริมจากศูนย์บ่มเพาะฯ   
ซึ่งประกอบด้วย ชื่อธุรกิจ ลักษณะของธุรกิจ จำนวนเงินทุนดำเนินการ พร้อมแนบรูปธุรกิจ 1 รูป แล้วคลิก 
 เพิ่มข้อมูล  

 
 

1 
2 

3 

1 
2 

3 
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เมื่อเพิ่มธุรกิจแล้ว ให้ทำการเพิ่มรายละเอียดต่อดังนี้ 
- เพิ่ม ครูที่ปรึกษา ซึ่งประกอบด้วย ชื่อ-นามสกุล และ แผนกวิชา แล้วคลิก เพิ่มข้อมูล 

 

 

- เพิ่มผู้ดำเนินการ ซึ่งประกอบด้วย ชื่อ-นามสกุล เลขประจำตัวประชาชน แผนกวิชา และ ระดับชั้น/
ปี คลิก เพิ่มข้อมูล 

หมายเหตุ   เมื่อพิมพ์ชื่อนักเรียน นักศึกษา ระบบจะเชื่อมโยงข้อมูล จาก ข้อ 4 (ผู้เข้ารับการอบรมฯ)  
โดยอัตโนมัติ โดยนักเรียน นักศึกษาที่ได้รับการสนับสนุนให้ประกอบธุรกิจใหม่ จะต้องเป็นผู้ผ่าน
กระบวนการอบรมตามข้อ 4  

 

1 

2 3 

4 

1 
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- เพิ่มผลการดำเนินธุรกิจ [กำไร-ขาดทุน(บาท)] ซึ่งประกอบด้วย เดือน พ.ศ. จำนวนรายรับ และ 
จำนวนรายจ่าย โดยระบบจะคำนวณกำไร/ขาดทุนให้อัตโนมัติ แล้วคลิก เพิ่มข้อมูล 

 

 

2 3 

4 

1 

2 
3 

4 
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 ขั้นที่ 9 ให้ป้อนข้อมูล ธุรกิจที่ได้ดำเนินการต่อเนื่อง (ดำเนินการมามากกว่า 1 ปีการศึกษา)  
ซึ่งประกอบด้วย ชื่อแผนธุรกิจ ลักษณะของธุรกิจ จำนวนเงินทุนดำเนินการ พร้อมแนบรูปธุรกิจ 1 รูป แล้ว
คลิก เพิ่มข้อมูล  

เมื่อเพิ่มธุรกิจแล้ว ให้ทำการเพิ่มรายละเอียดดังนี้ 

- เพิ่ม ครูที่ปรึกษา  ซึ่งประกอบด้วย ชื่อ-นามสกุล และ แผนกวิชา แล้วคลิก เพิ่มข้อมูล

 

 

1 
2 

3 

1 

2
3

โครง

4 
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- เพิ่มผู้ดำเนินการ ซึ่งประกอบด้วย ชื่อ-นามสกุล เลขประจำตัวประชาชน แผนกวิชา และ ระดับชั้น/
ปี แล้วคลิก เพิ่มข้อมูล 

 

 

 - เพิ่มผลการดำเนินธุรกิจ [กำไร-ขาดทุน(บาท)] ซึ่งประกอบด้วย เดือน พ.ศ. จำนวนรายรับ และ 
จำนวนรายจ่าย โดยระบบจะคำนวณกำไร/ขาดทุนให้อัตโนมัติ แล้วคลิก เพิ่มข้อมูล 

 

 

1 

2 
3 

4 

1 
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 ขั้นที่ 10 ให้ป้อนข้อมูล ธุรกิจของผู้สำเร็จการศึกษาจากปีการศึกษาก่อน ที่ได้รับการส่งเสริม 

จากศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา และผู้สำเร็จการศึกษายังประกอบธุรกิจอยู่ในปัจจุบัน  
ซึ่งประกอบด้วย ชื่อร้านค้า/ธุรกิจ  ชื่อเจ้าของ จำนวนปี ที่อยู่ อีเมล์ พร้อมแนบรูปธุรกิจ 1 รูป แล้วคลิก  
เพิ่มข้อมูล 

  

2 
3 

4 

1 

2 

3 
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 ขั้นที่ 11 หลังจากป้อนข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้คลิกที่ พิมพ์รายงาน เพ่ือตรวจสอบรายการที่ป้อนอีกครั้ง 

 

ขั้นที่ 12 เมื่อเข้าหน้าสรุป  ให้ตรวจสอบรายละเอียดให้ถูกต้องและทำการพิมพ์เอกสารหน้านี้เก็บไว้ที่
สถานศึกษาเพ่ือเป็นเอกสารหลักบานการดำเนินงาน โดยคลิกที่ พิมพ์ ด้านล่าง 

 

 

ขั้นที่ 13 เมื่อพิมพ์เรียบร้อยแล้ว ให้คลิกที่ กลับหน้าหลัก และคลิกที่ ออกจากระบบ   
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บทที่ 6 
การประเมินผลการดำเนินงานของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 

ระดับสถานศึกษา 
 
1. ความเป็นมา 
 การดำเนินงานของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาในสถานศึกษามีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริม 
สนับสนุน และพัฒนาขีดความสามารถให้กับผู้เรียน หรือประชาชนที่สนใจ ให้มีความรู้ ความสามารถที่จะ
ประกอบธุรกิจ หรือพัฒนาต่อยอดธุรกิจเดิม 
 การประเมินผลการดำเนินงานของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาระดับสถานศึกษา  
เป็นการตรวจสอบกระบวนการดำเนินงานของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาในสถานศึกษา ว่าได้
ดำเนินการไปตามเจตนารมณ์ของวัตถุประสงค์ และเป้าหมายเพียงใด 
 การประเมินผลการดำเนินงานของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาระดับสถา นศึกษา  
เป็นการประเมินภายในของสถานศึกษาด้วยตนเอง คณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานนั้นควรจะ
ประกอบด้วย บุคคลที่เกี่ยวข้องและมีความเข้าใจในบริบทของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา  
ของสถานศึกษาเป็นอย่างดี ได้แก่ ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ หัวหน้าแผนกวิชาเป็นต้น ส่วนเครื่องมือที่ใช้
ในการประเมินผลการดำเนินงานของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาระดับสถานศึกษา ใช้เครื่องมือ
ประเมินตามแบบที่สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กำหนด 
 
2. วัตถุประสงค์ของการประเมิน 
 เพ่ือให้ได้ทราบถึงผลการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาขีดความสามารถให้กับผู้เรียน หรือประชาชน
ทั่วไปที่สนใจ ให้มีความรู้ มีความสามารถท่ีจะประกอบธุรกิจ หรือพัฒนาต่อยอดธุรกิจเดิม ระดับสถานศึกษา 
 
3. คณะกรรมการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาระดับสถานศึกษา 
 คณะกรรมการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับสถานศึกษา 1 ชุด ประกอบด้วย 
ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการที่ได้รับมอบหมาย หัวหน้าศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา และตัวแทน
ครูที่ได้รับการคัดเลือกภายในสถานศึกษา รวมทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 7 คน แต่งตั้งโดยผู้อำนวยการสถานศึกษา 
 
4. คุณสมบัติของคณะกรรมการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับสถานศึกษา 
 1. ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา หรือรองผู้อำนวยการสถานศึกษา หรือข้าราชการครู   
หรือพนักงานราชการครู ที่ได้รับการแต่งตั้งจากผู้อำนวยการสถานศึกษา หรือรองผู้อำนวยการสถานศึกษา 
ตามแต่กรณ ี
 2. ผ่านการอบรม หรือผ่านการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน  
ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาในปีที่ประเมินหรือเป็นผู้ที่มีความรู้  ความสามารถ และเข้าใจในบริบท
ของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาของสถานศึกษา 
 3. การประเมินในระดับสถานศึกษา คณะกรรมการประเมินจะต้องประเมินด้วยความยุติธรรม  
ไม่ลำเอียง   
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5. แนวทางการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาระดับ สถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ผู้รับผิดชอบศูนยบ์่มเพาะฯ บันทึกข้อความขอรับการประเมิน ถึงผู้อำนวยการสถานศึกษา 

ผู้อำนวยการสถานศึกษา แต่งตัง้คณะกรรมการประเมินฯ 
และประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์และแนวทางการประเมินให้กับคณะกรรมการประเมินฯ 

คณะกรรมการเข้าประเมินศูนยบ์่มเพาะฯ 
 1. นำเสนอข้อมูล/เอกสาร/หลักฐาน/แฟ้มแสดงผลงาน 
 2. คณะกรรมการประเมินเอกสารหลักฐานตามเกณฑ์การประเมินที่กำหนด 
 3. คณะกรรมการสัมภาษณ์ตัวแทนผู้เรียนที่เข้ารับการบ่มเพาะ 

คณะกรรมการรวบรวมผลการประเมินและรายงานผลไปยงัผู้อำนวยการสถานศึกษา 

ผู้อำนวยการสถานศึกษา ประกาศแจ้งผลการประเมินให้ทราบโดยทั่วกัน 
และแจ้งให้หัวหน้าศูนยบ์่มเพาะผู้ประกอบการอาชวีศึกษา เตรียมเอกสารหลักฐานให้พร้อม 

เพื่อรับการประเมินศูนย์บ่มเพาะฯ ระดับจงัหวัดต่อไป 

สถานศึกษายื่นแบบขอรับการประเมิน ถึงประธานอาชีวศึกษาจงัหวัด 
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6. การประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับสถานศึกษา ใช้เครื่องมือในการประเมิน ดังนี้ 
 ส่วนที่ 1 การรายงานข้อมูลการดำเนินงานในระบบออนไลน์ ที่ http://bic2020.nawamin.ac.th
   ตัวบ่งชี้ที่ 1 รายงานการปฏิบัติงานการส่งเสริมศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการ  
                      อาชีวศึกษา 
 ส่วนที่ 2 เอกสาร/หลักฐาน/ร่องรอย การดำเนินงาน  

ใช้เครื่องมือประเมินผลศูนย์บ่มเพาะฯ จำนวน 3 ตอน ประกอบด้วย 
  ตอนที่ 1 ศักยภาพศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 
   ตัวบ่งชี้ที่ 1 สำนักงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 
   ตัวบ่งชี้ที่ 2 การบริหารงานของหัวหน้าศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 
   ตัวบ่งชี้ที่ 3 การสนับสนุนของผู้บริหารสถานศึกษา 
  ตอนที่ 2 การดำเนินการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนและครูที่ปรึกษาธุรกิจหรือครูที่เกี่ยวข้อง 
        ในสถานศึกษาอาชีวศึกษา 
   ตัวบ่งชี้ที่ 1 การพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ด้านการฝึกอบรม 
   ตัวบ่งชี้ที่ 2 การพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ด้านการศึกษาดูงานที่สอดคล้องกับธุรกิจ 
   ตัวบ่งชี้ที่ 3 การประเมินคุณภาพและความเป็นไปได้ของแผนธุรกิจ 
   ตัวบ่งชี้ที่ 4 การส่งเสริมการประกอบธุรกิจ 
   ตัวบ่งชี้ที่ 5 การดำเนินงานตามแผนธุรกิจใหม่ 
   ตัวบ่งชี้ที่ 6 การดำเนินงานตามแผนธุรกิจเดิมหรือต่อยอดธุรกิจเดิม 
   ตัวบ่งชี้ที่ 7 การใช้ธุรกิจในสถานศึกษาเป็นแหล่งการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพ 
        ครูที่ปรึกษาธุรกิจหรือครูที่เกี่ยวข้อง 

ตอนที่ 3 ผลสัมฤทธิ์ของการบ่มเพาะผู้เรียนและการดำเนินงานของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ 
   อาชีวศึกษา 

   ตัวบ่งชี้ที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ของการบ่มเพาะผู้เรียนและการดำเนินงานของศูนย์บ่มเพาะ 
         ผู้ประกอบการอาชีวศึกษา (5 คะแนน) 
7. ผลการประเมินระดับสถานศึกษา พิจารณาจากเกณฑ์การประเมิน ดังนี้ 
  ระดับ ดี    คะแนนร้อยละ 75 – 100  
  ระดับ พอใช้    คะแนนร้อยละ 50 – 74 
  ระดับ ปรับปรุง    คะแนนร้อยละ  1 – 49 
 
8. การดำเนินการหลังการประเมิน 
 เมื่อคณะกรรมการแจ้งผลการประเมินแล้ว หัวหน้าศูนย์บ่มเพาะฯ จะต้องดำเนินการเชิญ
คณะกรรมการบริหารศูนย์บ่มเพาะฯเข้าประชุม เพ่ือแจ้งผลการประเมินและการปรับปรุงพัฒนาด้านต่างๆ 
สำหรับเตรียมตัวรับการประเมินจากคณะกรรมการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับ
จังหวัดต่อไป 
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แบบประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับสถานศึกษา 
ส่วนที่ 1 การรายงานข้อมูลการดำเนินงานในระบบออนไลน์ ที่ http://bic2020.nawamin.ac.th 

วิทยาลัย ................................................................  จังหวัด........................ 
 
คำชี้แจง  ข้อมูลที่ใช้ประเมินในส่วนนี้ได้มาจาก http://bic2020.nawamin.ac.th คะแนนเต็ม 10 คะแนน 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1 รายงานการปฏิบัติงานการส่งเสริมศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการอาชีวศึกษา                                                                                                                                 

หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา เกณฑ์การตัดสิน 

1. ข้อมูลชื่อสถานศึกษา  มีผลการปฏิบตัิตามหลักฐานครบถ้วน 1 ข้อ  = 1 คะแนน 
 มีผลการปฏิบตัิตามหลักฐานครบถ้วน 2 ข้อ  = 2 คะแนน 
 มีผลการปฏิบตัิตามหลักฐานครบถ้วน 3 ข้อ  = 3 คะแนน 
 มีผลการปฏิบตัิตามหลักฐานครบถ้วน 4 ข้อ  = 4 คะแนน 
 มีผลการปฏิบตัิตามหลักฐานครบถ้วน 5 ข้อ  = 5 คะแนน 
 มีผลการปฏิบตัิตามหลักฐานครบถ้วน 6 ข้อ  = 6 คะแนน 
 มีผลการปฏิบตัิตามหลักฐานครบถ้วน 7 ข้อ  = 7 คะแนน 
 มีผลการปฏิบตัิตามหลักฐานครบถ้วน 8 ข้อ  = 8 คะแนน 
 มีผลการปฏิบตัิตามหลักฐานครบถ้วน 9 ข้อ  = 9 คะแนน 
 มีผลการปฏิบตัิตามหลักฐานครบถ้วน 10 ข้อ =10 คะแนน 

2. ข้อมูลของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 

3. ข้อมูลงบประมาณท่ีได้รับ 

4. ข้อมูลผู้เข้ารับการอบรมเพ่ือส่งเสริมศักยภาพ 
การเป็นผู้ประกอบการ 
5. ข้อมูลธุรกิจที่ได้ดำเนินการ หลังจากได้รับ 
การส่งเสริมศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการแล้ว 
6. ข้อมูลธุรกิจที่ได้ดำเนินการต่อเนื่อง 

7. ข้อมูลธุรกิจของผู้สำเร็จการศึกษาทีผ่่าน
กระบวนการบ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา  
ที่สามารถเริ่มต้นเป็นเจ้าของธุรกิจ 
8. ข้อมูลผลการดำเนินธุรกิจ (ข้อมูลรายรับ 
รายจ่าย ของธุรกิจในข้อ 5 และ ข้อ 6) 
9. การรายงานข้อมูลตามระยะเวลาที่กำหนด 

10. ข้อมูลสมบูรณ์ครบถ้วน 

 
 
  



คู่มือการปฏิบัติงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา  50 

แบบประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับสถานศึกษา 
ส่วนที่ 2 เอกสาร/หลักฐาน/ร่องรอย การดำเนินงาน 

วิทยาลัย ............................................................ จังหวัด............................ 
 
คำชี้แจง ข้อมูลที่ใช้ประเมินในส่วนนี้ได้จากเอกสาร/หลักฐานที่นำเสนอ มีทั้งสิ้น 3 ตอน คือ 
  ตอนที่ 1 ศักยภาพศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 
  ตอนที่ 2 การดำเนินการพฒันาศักยภาพผู้เรียนในสถานศึกษาอาชีวศึกษา 
  ตอนที่ 3 ผลสัมฤทธิ์ของการบ่มเพาะผู้เรียนและการดำเนินงานของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ 
      อาชีวศึกษา 
ตอนที่ 1 ศักยภาพศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ประกอบด้วย 3 ตัวบ่งชี้ ดังนี้ 
 ตัวบ่งชี้ที่ 1 สำนักงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา (5 คะแนน) 
 ตัวบ่งชี้ที่ 2 การบริหารงานของหัวหน้าศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา (5 คะแนน) 
 ตัวบ่งชี้ที่ 3 การสนับสนุนของผู้บริหารสถานศึกษา (5 คะแนน) 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 1 สำนักงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 

หลกัฐานที่ใช้ในการพิจารณา เกณฑ์การตัดสิน 

1. มีสำนักงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ 
อาชีวศึกษาท่ีตั้งอยู่ในทำเลที่เหมาะสม  
เป็นสัดส่วน และสามารถติดต่อได้สะดวก 

 มีผลการปฏิบัติตามหลักฐานครบถ้วน 1 ข้อ = 1 คะแนน 
 มีผลการปฏิบัติตามหลักฐานครบถ้วน 2 ข้อ = 2 คะแนน 
 มีผลการปฏิบัติตามหลักฐานครบถ้วน 3 ข้อ = 3 คะแนน 
 มีผลการปฏิบัติตามหลักฐานครบถ้วน 4 ข้อ = 4 คะแนน 
 มีผลการปฏิบัติตามหลักฐานครบถ้วน 5 ข้อ = 5 คะแนน 
 

2. มีป้ายสำนักงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ 
อาชีวศึกษาท่ีถาวรและมีรายละเอียดครบถ้วน 
ตามแบบท่ีกำหนดในคู่มือ 
3. มีแผนภูมิตามโครงสร้างการบริหารงาน 
ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาที่มี 
รูปภาพ ตำแหน่งที่รับผิดชอบ ติดแสดงไว้ 
อย่างชัดเจน 
4. มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ 
ครบถ้วนตามโครงสร้างศูนย์บ่มเพาะ 
ผู้ประกอบการอาชีวศึกษาระบหุน้าที่ปฏิบัติงาน 
ในปีการศึกษาที่รับการประเมิน 
5. มีความพร้อมด้านวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ พ้ืนที่ 
บริการให้คำปรึกษา มุมวิชาการ ในการให้บริการ 
ของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2 การบริหารงานของหัวหน้าศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 

หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา เกณฑ์การตัดสิน 
1. มีแผนการปฏิบัติงานประจำปี ของศูนย์บ่มเพาะ 
ผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ซึ่งจัดทำเป็นรูปเล่ม 
และได้รับการอนุมัติจากผู้อำนวยการสถานศึกษา 
แล้ว 

 มีผลการปฏิบัติตามหลักฐานครบถ้วน 1 ข้อ = 1 คะแนน 
 มีผลการปฏิบัติตามหลักฐานครบถ้วน 2 ข้อ = 2 คะแนน 
 มีผลการปฏิบัติตามหลักฐานครบถ้วน 3 ข้อ = 3 คะแนน 
 มีผลการปฏิบัติตามหลักฐานครบถ้วน 4 ข้อ = 4 คะแนน 
 มีผลการปฏิบัติตามหลักฐานครบถ้วน 5 ข้อ = 5 คะแนน 

2. มีปฏิทินการปฏิบัติงานประจำปีของศูนย์บ่มเพาะ 
ผู้ประกอบการอาชีวศึกษา แสดงไว้ในศูนย์บ่มเพาะ 
อย่างชัดเจน 
3. มีรายงานสรุปผลการดำเนินงานนำเสนอผู้บริหาร  
โดยหัวหน้าศูนย์บ่มเพาะฯ ประกอบด้วย แผนการ 
ปฏิบัติงาน สรุปผลการดำเนินงานบ่มเพาะฯ  
การดำเนินธุรกิจของผู้เรียน รายงานการนิเทศ  
และสรุปผลการใช้ศูนย์บ่มเพาะฯ เป็นแหล่งเรียนรู้ 
4. มีการเผยแพร่ผลการดำเนินงานของศูนย์บ่มเพาะ 
ผู้ประกอบการอาชีวศึกษาด้วยช่องทางที่หลากหลาย 
จำนวนไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง 
5. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 3 การสนับสนุนของผู้บริหารสถานศึกษา 

หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา เกณฑ์การตัดสิน 
1. ผู้บริหารสถานศึกษามีการกำหนดการพัฒนา
ศักยภาพศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา
และผู้เรียนไว้ในมาตรฐานการอาชีวศึกษาของ 
สถานศึกษา 

 มีผลการปฏิบัติตามหลักฐานครบถ้วน 1 ข้อ = 1 คะแนน 
 มีผลการปฏิบัติตามหลักฐานครบถ้วน 2 ข้อ = 2 คะแนน 
 มีผลการปฏิบัติตามหลักฐานครบถ้วน 3 ข้อ = 3 คะแนน 
 มีผลการปฏิบัติตามหลักฐานครบถ้วน 4 ข้อ = 4 คะแนน 
 มีผลการปฏิบัติตามหลักฐานครบถ้วน 5 ข้อ = 5 คะแนน 

2. ผู้บริหารสถานศึกษามีการกำหนดโครงการพัฒนา 
ศักยภาพศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 
และผู้เรียน ไว้ในแผนพัฒนาสถานศึกษา และหรือ 
แผนปฏิบัติราชการประจำปี 
3. ผู้บริหารสถานศึกษามีการประชุมชี้แจงครูและ 
บุคลากรทางการศึกษา เกี่ยวกับการพัฒนา 
ศักยภาพศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 
โดยมีหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการประชุมครบถ้วน 
4. ผู้บริหารสถานศึกษาสนับสนุนให้ส่งแผนธุรกิจเข้า
ร่วมประกวด หรือแข่งขันทักษะในเวทีต่าง ๆ ทั้งใน 
ระดับจังหวัด/ ระดับภาค/ระดับชาติ  
ของปีการศึกษาที่รับการประเมินโดยมีหลักฐาน 
หนังสือนำส่ง ใบสมัคร รูปภาพ เกียรติบัตร  
รางวัล ฯลฯ 
5. ผู้บริหารสถานศึกษาสนับสนุนให้มีการรวบรวม
ข้อมูลผู้เรียนที่ผ่านการบ่มเพาะ และสำเร็จ
การศึกษาแล้ว ที่เป็นเจ้าของธุรกิจ ซ่ึงข้อมูล
ประกอบด้วย รายชื่อผู้ประกอบการ ลักษณะธุรกิจ 
สถานที่ตั้ง รูปภาพ มีการเผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซต์
สถานศึกษา  
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ตอนที่ 2 การดำเนินการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนและครูที่ปรึกษาธุรกิจหรือครูที่เกี่ยวข้องในสถานศึกษา
 อาชีวศึกษาประกอบด้วย 7 ตัวบ่งชี้ดังนี้ 
 ตัวบ่งชี้ที่ 1 การพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ด้านการฝึกอบรม (10 คะแนน) 
 ตัวบ่งชี้ที่ 2 การพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ด้านการศึกษาดูงานที่สอดคล้องกับธุรกิจ (5 คะแนน) 
 ตัวบ่งชี้ที่ 3 การประเมินคุณภาพและความเป็นไปได้ของแผนธุรกิจ (5 คะแนน) 
 ตัวบ่งชี้ที่ 4 การส่งเสริมการประกอบธุรกิจ (5 คะแนน) 
 ตัวบ่งชี้ที่ 5 การดำเนินงานตามแผนธุรกิจใหม่ (5 คะแนน) 
 ตัวบ่งชี้ที่ 6 การดำเนินงานตามแผนธุรกิจเดิมหรือต่อยอดธุรกิจเดิม (5 คะแนน) 
 ตัวบ่งชี้ที่ 7 การใช้ธุรกิจในสถานศึกษาเป็นแหล่งการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพครูที่ปรึกษาธุรกิจ 
 หรือครูที่เก่ียวข้อง (5 คะแนน) 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1 การพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ด้านการฝึกอบรม 

  

หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา เกณฑ์การตัดสิน 

1. มโีครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านการ
ฝึกอบรม(การสร้างจิตสำนึกในการเป็นผู้ประกอบการ
และการเขียนแผนธุรกิจ) ที่ผู้บริหารได้อนุมัติแล้ว 

 มีผลการปฏิบตัิตามหลักฐานครบถ้วน 1 ข้อ = 1 คะแนน 
 มีผลการปฏิบตัิตามหลักฐานครบถ้วน 2 ข้อ = 2 คะแนน 
 มีผลการปฏิบตัิตามหลักฐานครบถ้วน 3 ข้อ = 3 คะแนน 
 มีผลการปฏิบตัิตามหลักฐานครบถ้วน 4 ข้อ = 4 คะแนน 
 มีผลการปฏิบตัิตามหลักฐานครบถ้วน 5 ข้อ = 5 คะแนน 
 มีผลการปฏิบตัิตามหลักฐานครบถ้วน 6 ข้อ = 6 คะแนน 
 มีผลการปฏิบตัิตามหลักฐานครบถ้วน 7 ข้อ = 7 คะแนน 
 มีผลการปฏิบตัิตามหลักฐานครบถ้วน 8 ข้อ = 8 คะแนน 
 มีผลการปฏิบตัิตามหลักฐานครบถ้วน 9 ข้อ = 9 คะแนน 
 มีผลการปฏิบตัิตามหลักฐานครบถ้วน 10 ข้อ = 10 คะแนน 
  

2. มีคำสั่งคณะกรรมการดำเนินการพัฒนาศักยภาพ 
ผู้เรียนด้านการฝึกอบรม 
3. มีการประชุมและหลักฐานการประชุมโดยมี 
หลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการประชุมครบถ้วน 
สมบูรณ์ 
4. มีหนังสือเชิญวิทยากร/หนังสือขอบคุณวิทยากร 

5. มีการประชาสัมพันธ์การดำเนินงานเพื่อสร้าง 
ความตระหนักในการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน 
6.มีหลักฐานการจัดอบรมตามโครงการพัฒนา 
ศักยภาพผู้เรียน 
7. มีหลักฐานการเข้ารับการฝึกอบรมตามโครงการ 
พัฒนาศักยภาพผู้เรียน 
8.มีแผนธุรกิจจากการฝึกอบรมตามโครงการพัฒนา 
ศักยภาพผู้เรียน 
9. มีเครื่องมือในการประเมินความพึงพอใจ 
การพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านการฝึกอบรม 
สร้างจิตสำนึกในการเป็นผู้ประกอบการและ 
การเขียนแผนธุรกิจ 
10. มีรายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการพัฒนา 
ศักยภาพผู้เรียน เป็นรูปเล่มตามกระบวนการ PDCA 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2 การพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ด้านการศึกษาดงูานที่สอดคล้องกับธุรกิจ 

 
  

หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา เกณฑ์การตัดสิน 

1. มีโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านการศึกษา 
ดูงาน ที่ผู้บริหารได้อนุมัติแล้ว และคำสั่งแต่งตั้ง 
คณะกรรมการดำเนินการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน 
ด้านการศึกษาดูงาน 

 มีผลการปฏิบตัิตามหลักฐานครบถ้วน 1 ข้อ = 1 คะแนน 
 มีผลการปฏิบตัิตามหลักฐานครบถ้วน 2 ข้อ = 2 คะแนน 
 มีผลการปฏิบตัิตามหลักฐานครบถ้วน 3 ข้อ = 3 คะแนน 
 มีผลการปฏิบตัิตามหลักฐานครบถ้วน 4 ข้อ = 4 คะแนน 
 มีผลการปฏิบตัิตามหลักฐานครบถ้วน 5 ข้อ = 5 คะแนน 
 2. มีหลักฐานการติดต่อประสานงานเพื่อเข้าศึกษา 

ดูงานที่สอดคล้องกับธุรกิจประกอบด้วย หนังสือ      
ขออนุญาตเข้าศึกษาดูงาน/บันทึกข้อความ  หนังสือ   
ขออนุญาตนำผู้เรียนอาชีวศึกษาไปดูงาน หนังสือตอบ
รับจากสถานประกอบการ หรือหนังสือขอบคุณสถาน 
ประกอบการที่ให้ความอนุเคราะห์ 
3. มีหลักฐานการเข้าศึกษาดูงานประกอบด้วย  
ลายมือชื่อผู้เข้าศึกษาดูงาน รูปภาพกิจกรรม และ 
บันทึกความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาดูงานของผู้ศึกษา 
ดูงาน 
4. มีเครื่องมือในการประเมินผลความพึงพอใจ 
การดำเนินงานศึกษาดูงานที่ชัดเจน 
5. มีการรายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการพัฒนา 
ศักยภาพผู้เรียนด้านการศึกษาดูงานเป็นรูปเล่มตาม
กระบวนการ PDCA  
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ตัวบ่งชี้ท่ี 3 การประเมินคุณภาพ และความเป็นไปได้ของแผนธุรกิจ 

 
  

หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา เกณฑ์การตัดสิน 

1. มีหนังสือเชิญบุคคลภายนอกไม่น้อยกว่า 2 คน
และภายในสถานศึกษา ไม่น้อยกว่า 1 คน เพ่ือร่วม
เป็นคณะกรรมการประเมินคัดเลือกแผนธุรกิจ 

 มีผลการปฏิบตัิตามหลักฐานครบถ้วน 1 ข้อ = 1 คะแนน 
 มีผลการปฏิบตัิตามหลักฐานครบถ้วน 2 ข้อ = 2 คะแนน 
 มีผลการปฏิบตัิตามหลักฐานครบถ้วน 3 ข้อ = 3 คะแนน 
 มีผลการปฏิบตัิตามหลักฐานครบถ้วน 4 ข้อ = 4 คะแนน 
 มีผลการปฏิบตัิตามหลักฐานครบถ้วน 5 ข้อ = 5 คะแนน 
 

2. มีการดำเนินการประเมินคัดเลือกแผนธุรกิจ  
โดยพิจารณาจากใบลงชื่อปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการและผู้นำเสนอแผนธุรกิจ พร้อมรูปภาพ
การประเมินแผนธุรกิจ  
3. มีเกณฑ์การประเมินแผนธุรกิจที่ชัดเจน 

4. มีร่องรอยการให้คะแนนการประเมินแผนธุรกิจ 
5. มีการประกาศผลการประเมินแผนธุรกิจของ 
สถานศึกษา  
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ตัวบ่งชี้ท่ี 4 การส่งเสริมการประกอบธุรกิจ 

 
 
  

หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา เกณฑ์การตัดสิน 

1. มีการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บ่มเพาะฯ
เพ่ือจัดสรรงบประมาณโดยมีหลักฐานที่เกี่ยวข้อง 
กับการประชุมครบถ้วน ประกอบด้วย บันทึก      
ขออนุญาตและขอเชิญประชุม ระเบียบวาระการ
ประชุม ลายมือชื่อผู้เข้าประชุม รายงานการประชุม 
พร้อมรูปภาพการประชุม  

 มีผลการปฏิบตัิตามหลักฐานครบถ้วน 1 ข้อ = 1 คะแนน 
 มีผลการปฏิบตัิตามหลักฐานครบถ้วน 2 ข้อ = 2 คะแนน 
 มีผลการปฏิบตัิตามหลักฐานครบถ้วน 3 ข้อ = 3 คะแนน 
 มีผลการปฏิบตัิตามหลักฐานครบถ้วน 4 ข้อ = 4 คะแนน 
 มีผลการปฏิบตัิตามหลักฐานครบถ้วน 5 ข้อ = 5 คะแนน 
 

2. มีการประกาศผลการจัดสรรงบประมาณให้แก่
กลุ่มธุรกิจที่ผ่านการคัดเลือก 
3. มีบันทึกขออนุมัติและหลักฐานการจ่าย
งบประมาณให้แก่ผู้ดำเนินการตามแผนธุรกิจ
ครบถ้วน  
4. มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินธุรกิจ
ประกอบด้วยผู้เรียนและครูที่ปรึกษาธุรกิจทุกกลุ่ม 
 5. มีการประชุมชี้แจงคณะกรรมการดำเนินงานตาม 
แผนธุรกิจทุกกลุ่มธุรกิจ โดยมีหลักฐานที่เกี่ยวข้อง 
กับการประชุมครบถ้วน ประกอบด้วย บันทึก      
ขออนุญาตและขอเชิญประชุม ระเบียบวาระการ
ประชุม ลายมือชื่อผู้เข้าประชุม รายงานการประชุม 
พร้อมรูปภาพการประชุม 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 5 การดำเนินงานตามแผนธุรกิจใหม่ 

 
  

หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา เกณฑ์การตัดสิน 
1. มบีันทึกขออนุญาตดำเนินงานตามแผนธุรกิจใหม่ 
และมีการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานตาม 
แผนธุรกิจใหม่ โดยมีหลักฐานที่เก่ียวข้องกับการ
ประชุมครบถ้วน ประกอบด้วย บันทึกขออนุญาต
และขอเชิญประชุม ระเบียบวาระการประชุม 
ลายมือชื่อผู้เข้าประชุม รายงานการประชุม พร้อม
รูปภาพการประชุม 

 มีผลการปฏิบัติตามหลักฐานครบถ้วน 1 ข้อ = 1 คะแนน 
 มีผลการปฏิบัติตามหลักฐานครบถ้วน 2 ข้อ = 2 คะแนน 
 มีผลการปฏิบัติตามหลักฐานครบถ้วน 3 ข้อ = 3 คะแนน 
 มีผลการปฏิบัติตามหลักฐานครบถ้วน 4 ข้อ = 4 คะแนน 
 มีผลการปฏิบัติตามหลักฐานครบถ้วน 5 ข้อ = 5 คะแนน 
 

2. มีหลักฐานแสดงการดำเนินงานตามแผนธุรกิจ
ใหม่ ประกอบด้วย การลงเวลาปฏิบัติงาน บันทึก
การปฏิบัติงาน พร้อมรูปภาพประกอบการดำเนิน
ธุรกิจโดยมีระยะเวลาในการดำเนินงานต่อเนื่องไม่
น้อยกว่า 2 เดือน 
3. มีการบันทึกบัญชีรายรับ - รายจ่าย โดยมีเอกสาร 
ประกอบการบันทึกบัญชี และจัดทำรายงานสรุปผล
การประกอบธุรกิจ ได้แก่ งบกำไรขาดทุน งบแสดง
ฐานะการเงิน โดยได้รับการตรวจรับรองจากครูที่
ปรึกษาด้านบัญชีอย่างสม่ำเสมอและเป็นปัจจุบัน 
4. มีการนิเทศติดตามการดำเนินงานตามแผนธุรกิจ
ใหมโ่ดยคณะกรรมการนิเทศอย่างสม่ำเสมอ 
5. มีการประเมินความพึงพอใจของลูกค้าและมี
รายงานสรุปผลการดำเนินธุรกิจเป็นรูปเล่มตาม
กระบวนการ PDCA  
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ตัวบ่งชี้ท่ี 6 การดำเนินงานตามแผนธุรกิจเดิมหรือต่อยอดธุรกิจเดิม 

 
  

หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา เกณฑ์การตัดสิน 

1. มีบันทึกขออนุญาตดำเนินงานตามแผนธุรกิจเดิม
หรือต่อยอดธุรกิจเดิมและมีการประชุมคณะกรรมการ
ดำเนินงานตามแผนธุรกิจเดิม โดยมีหลักฐานที่
เกี่ยวข้องกับการประชุมครบถ้วน ประกอบด้วย 
บันทึกขออนุญาตและขอเชิญประชุม ระเบียบวาระ
การประชุม ลายมือชื่อผู้เข้าประชุม รายงานการ
ประชุม พร้อมรูปภาพการประชุม 

 มีผลการปฏิบัติตามหลักฐานครบถ้วน 1 ข้อ = 1 คะแนน 
 มีผลการปฏิบัติตามหลักฐานครบถ้วน 2 ข้อ = 2 คะแนน 
 มีผลการปฏิบัติตามหลักฐานครบถ้วน 3 ข้อ = 3 คะแนน 
 มีผลการปฏิบัติตามหลักฐานครบถ้วน 4 ข้อ = 4 คะแนน 
 มีผลการปฏิบัติตามหลักฐานครบถ้วน 5 ข้อ = 5 คะแนน 
 

2. มีหลักฐานแสดงการดำเนินงานตามแผนธุรกิจเดิม
หรือต่อยอดธุรกิจเดิมประกอบด้วย การลงเวลา
ปฏิบัติงาน บันทึกการปฏิบัติงาน พร้อมรูปภาพ
ประกอบการดำเนินธุรกิจโดยมีระยะเวลาในการ
ดำเนินงานต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 6 เดือน 
3. มีการบันทึกบัญชีรายรับ - รายจ่าย โดยมีเอกสาร 
ประกอบการบันทึกบัญชี และจัดทำรายงานสรุปผล
การประกอบธุรกิจ ได้แก่ งบกำไรขาดทุน งบแสดง
ฐานะการเงิน โดยได้รับการตรวจรับรองจากครู     
ที่ปรึกษาด้านบัญชีอย่างสม่ำเสมอและเป็นปัจจุบัน 
4. ได้รับการนิเทศติดตามการดำเนินงานตามแผน
ธุรกิจเดิมหรือต่อยอดธุรกิจเดิมโดยคณะกรรมการ
นิเทศอย่างสม่ำเสมอ 
5. มีการประเมินความพึงพอใจของลูกค้าและมี
รายงานสรุปผลการดำเนินธุรกิจเป็นรูปเล่มตาม
กระบวนการ PDCA 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 7 การใช้ธุรกิจในสถานศึกษาเป็นแหล่งการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพครูที่ปรึกษาธุรกิจ 
  หรือครูที่เกี่ยวข้อง 

 
  

หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา เกณฑ์การตัดสิน 

1. มีหลักฐานการประชาสัมพันธ์การใช้ธุรกิจของ 
ผู้เรียนเป็นแหล่งเรียนรู้โดยใช้ช่องทางที่หลากหลาย 
ไมน่้อยกว่า 3 ช่องทาง  

 มีผลการปฏิบัติตามหลักฐานครบถ้วน 1 ข้อ = 1 คะแนน 
 มีผลการปฏิบัติตามหลักฐานครบถ้วน 2 ข้อ = 2 คะแนน 
 มีผลการปฏิบัติตามหลักฐานครบถ้วน 3 ข้อ = 3 คะแนน 
 มีผลการปฏิบัติตามหลักฐานครบถ้วน 4 ข้อ = 4 คะแนน 
 มีผลการปฏิบัติตามหลักฐานครบถ้วน 5 ข้อ = 5 คะแนน 
 

2. มหีลักฐานการใช้ธุรกิจของผู้เรียนเป็นแหล่ง 
เรียนรู้ภายในสถานศึกษา ประกอบด้วย  
บันทึกการขอเข้าศึกษาดูงานจากหน่วยงานภายใน  
สมุดบันทึกการเยี่ยมชม และภาพถ่ายการศึกษา 
ดูงาน 
3. มหีลักฐานการใช้ธุรกิจของผู้เรียนเป็นแหล่ง 
เรียนรู้จากหน่วยงานภายนอก ประกอบด้วย  
หนังสือการขอเข้าศึกษาดูงานจากหน่วยงาน 
ภายนอก สมุดบันทึกการเยี่ยมชม และภาพถ่าย 
การศึกษาดูงาน 
4. มีหนังสือแจ้งเชิญครูที่เกี่ยวกับการบ่มเพาะฯ  
เข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบการ 
บันทึกข้อความขอเข้ารับการฝึกอบรม และ 
หนังสือคำสั่งอนุญาตให้เข้ารับการฝึกอบรม 
5. มีรายงานการฝึกอบรม พร้อมด้วยเกียรติบัตร 
หรือวุฒิบัตร หรือประกาศนียบัตร หรือภาพถ่าย 
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ตอนที่ 3 ผลสัมฤทธิ์ของการบ่มเพาะผู้เรียนและการดำเนินงานของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 
 ประกอบด้วย 1 ตัวบ่งชี้ ดังนี้ 
 ตัวบ่งชี้ที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ของการบ่มเพาะผู้เรียนและการดำเนินงานของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ   

      อาชีวศึกษา (5 คะแนน) 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ของการบ่มเพาะผู้เรียนและการดำเนินงานของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ 
        อาชีวศึกษา 

หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา เกณฑ์การตัดสิน 
1. ผู้เรียนที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน 
ในสถานศึกษาอาชีวศึกษา ที่ได้ประกอบธุรกิจ 
ระหว่างเรียนไม่น้อยกว่า 3 ธุรกิจ  

 มีผลการปฏิบัติตามหลักฐานครบถ้วน 1 ข้อ = 1 คะแนน 
 มีผลการปฏิบัติตามหลักฐานครบถ้วน 2 ข้อ = 2 คะแนน 
 มีผลการปฏิบัติตามหลักฐานครบถ้วน 3 ข้อ = 3 คะแนน 
 มีผลการปฏิบัติตามหลักฐานครบถ้วน 4 ข้อ = 4 คะแนน 
 มีผลการปฏิบัติตามหลักฐานครบถ้วน 5 ข้อ = 5 คะแนน 
 

2. มีการนำสิ่งประดิษฐ์ โครงงานวิทยาศาสตร์ 
โครงการธุรกิจ โครงงาน งานวิจัย ฯลฯ มาต่อยอด
เชิงพาณิชย์โดยผู้เรียนอาชีวศึกษาที่ผ่านกระบวนการ
บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ไม่น้อยกว่า 1 
ธุรกิจ 
3. ผู้เรียนที่ผ่านการบ่มเพาะจากศูนย์บ่มเพาะฯ  
สำเร็จการศึกษาแล้วสามารถเป็นเจ้าของธุรกิจ 
ไม่น้อยกว่า 1 คน 
4. มีการวิเคราะห์ SWOT การดำเนินงานของศูนย์
บ่มเพาะฯ ในปีปัจจุบัน 
5. จัดทำแผนพัฒนาการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะฯ 
ในปีการศึกษาต่อไป 
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แบบลงคะแนน 
การประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับสถานศึกษา 

วิทยาลัย ....................................................................... จังหวัด..................................... 
กรรมการคนที่ ................. 

รายการ 
คะแนน 

เต็ม ได้ 
ส่วนที่ 1 การรายงานข้อมูลการดำเนินงานในระบบออนไลน์ ที่ bic.nawamin.ac.th 

  
ตัวบ่งชี้ที่ 1 รายงานการปฏิบัติงานการส่งเสริมศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการ  
              อาชีวศึกษา 

10  

ส่วนที่ 2 เอกสาร/หลักฐาน/ร่องรอย การดำเนินงาน 
 ตอนที่ 1 ศักยภาพศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 
  ตัวบ่งชี้ที่ 1 สำนักงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 5  
  ตัวบ่งชี้ที่ 2 การบริหารงานของหัวหน้าศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 5  
  ตัวบ่งชี้ที่ 3 การสนับสนุนของผู้บริหารสถานศึกษา 5  
 ตอนที่ 2 การดำเนินการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนในสถานศึกษาอาชีวศึกษา 
  ตัวบ่งชี้ที่ 1 การพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ด้านการฝึกอบรม 10  
  ตัวบ่งชี้ที่ 2 การพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ด้านการศึกษาดูงานที่สอดคล้องกับธุรกิจ 5  
  ตัวบ่งชี้ที่ 3 การประเมินคุณภาพ และความเป็นไปได้ของแผนธุรกิจ 5  
  ตัวบ่งชี้ที่ 4 การส่งเสริมการประกอบธุรกิจ 5  
  ตัวบ่งชี้ที่ 5 การดำเนินงานตามแผนธุรกิจใหม่ 5  
  ตัวบ่งชี้ที่ 6 การดำเนินงานตามแผนธุรกิจเดิมหรือต่อยอดธุรกิจเดิม 5  

  
ตัวบ่งชี้ที่ 7 การใช้ธุรกิจในสถานศึกษาเป็นแหล่งการเรียนรู้และการพัฒนา   
              ศักยภาพครูที่ปรึกษาธุรกิจหรือครูที่เก่ียวข้อง 

5  

 
ตอนที่ 3 ผลสัมฤทธิ์ของการบ่มเพาะผู้เรียนและการดำเนินงานของศูนย์บ่มเพาะ  
           ผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 

  
ตัวบ่งชี้ที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ของการบ่มเพาะผู้เรียนและการดำเนินงานของศูนย์บ่มเพาะ  
              ผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 

5  

  รวมคะแนน 70  
 
 
      ลงชื่อ ................................................ ผู้ประเมินผล 
      (...............................................................) 
           วันที่ ........... เดือน ............................ พ.ศ. .............  
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แบบสรุปคะแนน 
การประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับสถานศึกษา 

วิทยาลัย................................................................................... จังหวัด...................................... 
 

รายการ 
คะแนนจากกรรมการคนที ่

รวมคะแนน 
1 2 3 4 5 6 7 

ส่วนที่ 1 

     ตัวบ่งชี้ที่ 1         

ส่วนที่ 2 
ตอนที่ 1 
     ตัวบ่งชี้ที่ 1         
     ตัวบ่งชี้ที่ 2         
     ตัวบ่งชี้ที่ 3         

ตอนที่ 2 
     ตัวบ่งชี้ที่ 1         

     ตัวบ่งชี้ที่ 2         

     ตัวบ่งชี้ที่ 3         

     ตัวบ่งชี้ที่ 4         

     ตัวบ่งชี้ที่ 5         

     ตัวบ่งชี้ที่ 6         

     ตัวบ่งชี้ที่ 7         

ตอนที่ 3 
     ตัวบ่งชี้ที่ 1         

รวม         

คะแนนร้อยละ  

ระดับ ดี     พอใช้     ปรับปรุง 
 
 

     ลงชื่อ .................................................. ประธานกรรมการ 
           (...........................................................) 
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บทที่ 7 
การประเมินผลการดำเนินงานของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 

ระดับจังหวดั 
 
1. ความเป็นมา 
 การประเมินผลการดำเนินงานของศูนย์บ่ม เพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาระดับ จังหวัด 
เป็นการประเมินผลการดำเนินงานของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
ของรัฐบาลทุกแห่งในจังหวัด เพ่ือให้ ได้ทราบว่าได้ดำเนินการไปตามเจตนารมณ์ของวัตถุประสงค์   
และเป้าหมายเพียงใด คณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา
ระดับจังหวัด ควรประกอบด้วย ตัวแทนที่ได้รับการคัดเลือกภายในจังหวัด จำนวนไม่น้อยกว่า5 คน แต่งตั้งโดย
ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดส่วนเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลการดำเนินงานของศูนย์บ่มเพาะ
ผู้ประกอบการอาชีวศึกษาระดับจังหวัดจะใช้เครื่องมือประเมินตามแบบที่สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษา 
และวิชาชีพ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กำหนด 
 
2. วัตถุประสงค์ของการประเมิน 
 เพ่ือให้ได้ทราบถึงผลการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาขีดความสามารถให้กับผู้เรียน หรือประชาชน
ที่สนใจให้มีความรู้ มีความสามารถที่จะประกอบธุรกิจ หรือพัฒนาต่อยอดธุรกิจเดิม ของสถานศึกษาเทียบกัน
ในระดับจังหวัด 
 
3. คณะกรรมการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาระดับจังหวัด 
 คณะกรรมการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับจังหวัด 1 ชุด ประกอบด้วย ผู้แทน 
ที่ได้รับการคัดเลือกภายในอาชีวศึกษาจังหวัด จำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน แต่งตั้งโดยประธานกรรมการ
อาชีวศึกษาจังหวัด 
 
4. คุณสมบัติของคณะกรรมการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับจังหวัด 
 1. ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา หรือรองผู้อำนวยการสถานศึกษา หรือข้าราชการครู  หรือ
พนักงานราชการครู ที่ได้รับการแต่งตั้งจากประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัด หรือแต่งตั้งจากสำนักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาตามแต่กรณี 
 2. ผ่านการอบรม หรือผ่านการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การประเมิน  
ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาในปีที่ประเมิน 
 3. การประเมินในระดับจังหวัด คณะกรรมการประเมินที่เป็นบุคลากรของสถานศึกษาที่เข้ารับ 
การประเมินต้องไม่เป็นผู้ให้คะแนนสถานศึกษาของตนเอง 
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5. แนวทางการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาระดับจังหวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

สถานศึกษายื่นแบบขอรับการประเมิน ถึงประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัด 

ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดแต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน 
กำหนดวันเข้าประเมิน แจ้งสถานศึกษาเพ่ือเตรียมรับการประเมิน 

และแจ้งรายชื่อสถานศึกษาที่เข้ารับการประเมินให้คณะกรรมการประเมิน 

คณะกรรมการเข้าประเมินสภาพจริง ณ สถานศึกษา 
 1. สถานศึกษานำเสนอข้อมูล/เอกสาร/หลักฐาน/แฟ้มแสดงผลงาน 
 2. คณะกรรมการประเมินเอกสารหลักฐานตามเกณฑ์การประเมินที่กำหนด 
 3. คณะกรรมการสัมภาษณ์ตัวแทนผู้เรียนทีเ่ข้ารับการบ่มเพาะ 
 4. คณะกรรมการเข้าประเมินตามสภาพจริง ณ สถานศึกษา 

คณะกรรมการรวบรวมผลการประเมินและรายงานผลการประเมิน 
ให้กับประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัด 

 ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดรายงานผลการประเมินในระดับจังหวัด 1-3 ดาว ให้กับประธาน
คณะกรรมการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับภาค ภายในระยะเวลาที่กำหนด 

ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัด  
แจ้งผลการประเมินแก่สถานศึกษาพร้อมทั้งจัดทำเกียรติบัตรมอบแก่สถานศึกษา 

ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัด รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ 
ในการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาระดับจังหวัด ที่ bic.nawamin.ac.th 
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6. การประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับจังหวัด ใช้เครื่องมือในการประเมิน ดังนี้ 
 ส่วนที่ 1 การรายงานข้อมูลการดำเนินงานในระบบออนไลน์ ที่ http://bic2020.nawamin.ac.th
   ตัวบ่งชี้ที่ 1 รายงานการปฏิบัติงานการส่งเสริมศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการ  
                       อาชีวศึกษา 
 ส่วนที่ 2 เอกสาร/หลักฐาน/ร่องรอย การดำเนินงาน  
  ใช้เครื่องมือประเมินผลศูนย์บ่มเพาะฯ จำนวน 3 ตอน ประกอบด้วย 
  ตอนที่ 1 ศักยภาพศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 
   ตัวบ่งชี้ที่ 1 สำนักงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 
   ตัวบ่งชี้ที่ 2 การบริหารงานของหัวหน้าศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 
   ตัวบ่งชี้ที่ 3 การสนับสนุนของผู้บริหารสถานศึกษา 
  ตอนที่ 2 การดำเนินการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนในสถานศึกษาอาชีวศึกษา 
   ตัวบ่งชี้ที่ 1 การพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ด้านการฝึกอบรม 
   ตัวบ่งชี้ที่ 2 การพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ด้านการศึกษาดูงานที่สอดคล้องกับธุรกิจ 
   ตัวบ่งชี้ที่ 3 การประเมินคุณภาพและความเป็นไปได้ของแผนธุรกิจ 
   ตัวบ่งชี้ที่ 4 การส่งเสริมการประกอบธุรกิจ 
   ตัวบ่งชี้ที่ 5 การดำเนินงานตามแผนธุรกิจใหม่ 
   ตัวบ่งชี้ที่ 6 การดำเนินงานตามแผนธุรกิจเดิมหรือต่อยอดธุรกิจเดิม 
   ตัวบ่งชี้ที่ 7 การใช้ธุรกิจในสถานศึกษาเป็นแหล่งการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพ 
 ครูที่ปรึกษาธุรกิจหรือครูที่เก่ียวข้อง 
  ตอนที่  3 ผลสัมฤทธิ์ของการบ่มเพาะผู้ เรียนและการดำเนินงานของศูนย์บ่ม เพาะ 
       ประกอบการอาชีวศึกษา    

ตัวบ่งชี้ที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ของการบ่มเพาะผู้เรียนและการดำเนินงานของศูนย์บ่มเพาะ 
       ประกอบการอาชีวศึกษา (5 คะแนน) 

7. ผลการประเมินระดับจังหวัด พิจารณาจากเกณฑ์การประเมิน ดังนี้ 
   ระดับ 3 ดาว   คะแนนร้อยละ 70 – 100  
   ระดับ 2 ดาว   คะแนนร้อยละ 60 – 69 
   ระดับ 1 ดาว   คะแนนร้อยละ   1 – 59 
 
8. การดำเนินการหลังการประเมิน 
 สถานศึกษาที่มีผลการประเมินระดับ 3 ดาว ในระดับจังหวัดจะต้องเข้ารับการประเมินในระดับภาค
โดยประธานอาชีวศึกษาจังหวัดจะต้องแจ้งผลการประเมินให้กับสถานศึกษาที่ได้รับผลการประเมินระดับ3
ดาว และประธานคณะกรรมการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาระดับภาค ภายในระยะเวลาที่
กำหนด 
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แบบประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับจังหวัด 
ส่วนที่ 1 การรายงานข้อมูลการดำเนินงานในระบบออนไลน์ ที่ http://bic2020.nawamin.ac.th 

วิทยาลัย ............................................................................ จังหวัด...................................... 
 
คำชี้แจง   ข้อมูลที่ใช้ประเมินในส่วนนี้ได้มาจาก http://bic2020.nawamin.ac.th 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1 รายงานการปฏิบัติงานการส่งเสริมศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 

หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา เกณฑ์การตัดสิน 

1. ข้อมูลชื่อสถานศึกษา  มีผลการปฏิบตัิตามหลักฐานครบถ้วน 1 ข้อ  = 1 คะแนน 
 มีผลการปฏิบตัิตามหลักฐานครบถ้วน 2 ข้อ  = 2 คะแนน 
 มีผลการปฏิบตัิตามหลักฐานครบถ้วน 3 ข้อ  = 3 คะแนน 
 มีผลการปฏิบตัิตามหลักฐานครบถ้วน 4 ข้อ  = 4 คะแนน 
 มีผลการปฏิบตัิตามหลักฐานครบถ้วน 5 ข้อ  = 5 คะแนน 
 มีผลการปฏิบตัิตามหลักฐานครบถ้วน 6 ข้อ  = 6 คะแนน 
 มีผลการปฏิบตัิตามหลักฐานครบถ้วน 7 ข้อ  = 7 คะแนน 
 มีผลการปฏิบตัิตามหลักฐานครบถ้วน 8 ข้อ  = 8 คะแนน 
 มีผลการปฏิบตัิตามหลักฐานครบถ้วน 9 ข้อ  = 9 คะแนน 
 มีผลการปฏิบตัิตามหลักฐานครบถ้วน 10 ข้อ =10คะแนน 

2. ข้อมูลของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 

3. ข้อมูลงบประมาณท่ีได้รับ 

4. ข้อมูลผู้เข้ารับการอบรมเพ่ือส่งเสริมศักยภาพ 
การเป็นผู้ประกอบการ 
5. ข้อมูลธุรกิจที่ได้ดำเนินการ หลังจากได้รับ 
การส่งเสริมศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการแล้ว 
6. ข้อมูลธุรกิจที่ได้ดำเนินการต่อเนื่อง 

7. ข้อมูลธุรกิจของผู้สำเร็จการศึกษาที่ผ่าน
กระบวนการบ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา  
ที่สามารถเริ่มต้นเป็นเจ้าของธุรกิจ 
8. ข้อมูลผลการดำเนินธุรกิจ (ข้อมูลรายรับ 
รายจ่าย ของธุรกิจในข้อ 5 และ ข้อ 6) 
9. การรายงานข้อมูลตามระยะเวลาที่กำหนด 

10. ข้อมูลสมบูรณ์ครบถ้วน 

 
 
  



คู่มือการปฏิบัติงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา  67 

แบบประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับจังหวัด 
ส่วนที่ 2 เอกสาร/หลักฐาน/ร่องรอย การดำเนินงาน 

วิทยาลัย ................................................................................ จังหวัด........................................ 
 
คำชี้แจง   ข้อมูลที่ใช้ประเมินในส่วนนี้ได้จากเอกสาร/หลักฐานที่นำเสนอ มีทั้งสิ้น 3 ตอน คือ 
  ตอนที่ 1 ศักยภาพศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 
  ตอนที่ 2 การดำเนินการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนในสถานศึกษาอาชีวศึกษา 
  ตอนที่ 3 ผลสัมฤทธิ์ของการบ่มเพาะผู้เรียนและการดำเนินงานของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ 
       อาชีวศึกษา 
ตอนที่ 1 ศักยภาพศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาประกอบด้วย 3 ตัวบ่งชี้ ดังนี้ 
 ตัวบ่งชี้ที่ 1 สำนักงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา (5 คะแนน) 
 ตัวบ่งชี้ที่ 2 การบริหารงานของหัวหน้าศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา (5 คะแนน) 
 ตัวบ่งชี้ที่ 3 การสนับสนุนของผู้บริหารสถานศึกษา (5 คะแนน) 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 1 สำนักงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 

หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา เกณฑ์การตัดสิน 

1. มีสำนักงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ 
อาชีวศึกษาท่ีตั้งอยู่ในทำเลที่เหมาะสม  
เป็นสัดส่วน และสามารถติดต่อได้สะดวก 

 มีผลการปฏิบัติตามหลักฐานครบถ้วน 1 ข้อ = 1 คะแนน 
 มีผลการปฏิบัติตามหลักฐานครบถ้วน 2 ข้อ = 2 คะแนน 
 มีผลการปฏิบัติตามหลักฐานครบถ้วน 3 ข้อ = 3 คะแนน 
 มีผลการปฏิบัติตามหลักฐานครบถ้วน 4 ข้อ = 4 คะแนน 
 มีผลการปฏิบัติตามหลักฐานครบถ้วน 5 ข้อ = 5 คะแนน 
 

2. มีป้ายสำนักงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ 
อาชีวศึกษาท่ีถาวรและมีรายละเอียดครบถ้วน 
ตามแบบท่ีกำหนดในคู่มือ 
3. มีแผนภูมิตามโครงสร้างการบริหารงาน 
ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา  
ที่มีรูปภาพ ตำแหน่งที่รับผิดชอบ ติดแสดงไว้ 
อย่างชัดเจน 
4. มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการครบถ้วน 
ตามโครงสร้างศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ 
อาชีวศึกษาระบุหน้าที่ปฏิบัติงาน ในปีการศึกษา 
ที่รับการประเมิน 
5. มีความพร้อมด้านวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์  
พ้ืนที่บริการให้คำปรึกษา มุมวิชาการ  
ในการให้บริการของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ 
อาชีวศึกษา 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2 การบริหารงานของหัวหน้าศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 

หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา เกณฑ์การตัดสิน 

1. มีแผนการปฏิบัติงานประจำปี ของศูนย์บ่มเพาะ 
ผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ซึ่งจัดทำเป็นรูปเล่ม  
และได้รับการอนุมัติจากผู้อำนวยการ 
สถานศึกษาแล้ว 

 มีผลการปฏิบัติตามหลักฐานครบถ้วน 1 ข้อ = 1 คะแนน 
 มีผลการปฏิบัติตามหลักฐานครบถ้วน 2 ข้อ = 2 คะแนน 
 มีผลการปฏิบัติตามหลักฐานครบถ้วน 3 ข้อ = 3 คะแนน 
 มีผลการปฏิบัติตามหลักฐานครบถ้วน 4 ข้อ = 4 คะแนน 
 มีผลการปฏิบัติตามหลักฐานครบถ้วน 5 ข้อ = 5 คะแนน 

2. มีปฏิทินการปฏิบัติงานประจำปีของศูนย์บ่มเพาะ 
ผู้ประกอบการอาชีวศึกษา แสดงไว้ใน 
ศูนย์บ่มเพาะฯ อย่างชัดเจน 
3. มีรายงานสรุปผลการดำเนินงานนำเสนอผู้บริหาร  
โดยหัวหน้าศูนย์บ่มเพาะฯ ประกอบด้วย 
 แผนการปฏิบัติงาน สรุปผลการดำเนินงาน 
บ่มเพาะฯ การดำเนินธุรกิจของผู้เรียน  
รายงานการนิเทศ และสรุปผลการใช้ 
ศูนย์บ่มเพาะฯ เป็นแหล่งเรียนรู้ 
4. มีการเผยแพร่ผลการดำเนินงานของศูนย์บ่มเพาะ 
ผู้ประกอบการอาชีวศึกษาด้วยช่องทางที่ 
หลากหลายจำนวนไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง 
5. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 3 การสนับสนุนของผู้บริหารสถานศึกษา 

หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา เกณฑ์การตัดสิน 
1. ผู้บริหารสถานศึกษามีการกำหนดการพัฒนา
ศักยภาพศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา
และผู้เรียนไว้ในมาตรฐานการอาชีวศึกษาของ 
สถานศึกษา 

 มีผลการปฏิบัติตามหลักฐานครบถ้วน 1 ข้อ = 1 คะแนน 
 มีผลการปฏิบัติตามหลักฐานครบถ้วน 2 ข้อ = 2 คะแนน 
 มีผลการปฏิบัติตามหลักฐานครบถ้วน 3 ข้อ = 3 คะแนน 
 มีผลการปฏิบัติตามหลักฐานครบถ้วน 4 ข้อ = 4 คะแนน 
 มีผลการปฏิบัติตามหลักฐานครบถ้วน 5 ข้อ = 5 คะแนน 

2. ผู้บริหารสถานศึกษามีการกำหนดโครงการพัฒนา 
ศักยภาพศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 
และผู้เรียน ไว้ในแผนพัฒนาสถานศึกษา และหรือ 
แผนปฏิบัติราชการประจำปี 
3. ผู้บริหารสถานศึกษามีการประชุมชี้แจงครูและ 
บุคลากรทางการศึกษา เกี่ยวกับการพัฒนา 
ศักยภาพศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 
โดยมีหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการประชุมครบถ้วน 
4. ผู้บริหารสถานศึกษาสนับสนุนให้ส่งแผนธุรกิจเข้า
ร่วมประกวด หรือแข่งขันทักษะในเวทีต่าง ๆ ทั้งใน 
ระดับจังหวัด/ ระดับภาค/ระดับชาติ ของ 
ปีการศึกษาที่รับการประเมินโดยมีหลักฐาน 
หนังสือนำส่ง ใบสมัคร รูปภาพ เกียรติบัตร  
รางวัล ฯลฯ 
5. ผู้บริหารสถานศึกษาสนับสนุนให้มีการรวบรวม
ข้อมูลผู้เรียนที่ผ่านการบ่มเพาะ และสำเร็จ
การศึกษาแล้ว ที่เป็นเจ้าของธุรกิจ ซึ่งข้อมูล
ประกอบด้วย รายชื่อผู้ประกอบการ ลักษณะธุรกิจ 
สถานที่ตั้ง รูปภาพ มีการเผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซต์
สถานศึกษา  
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ตอนที่ 2 การดำเนินการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนและครูที่ปรึกษาธุรกิจหรือครูที่เกี่ยวข้องในสถานศึกษา
 อาชีวศึกษา  ประกอบด้วย 7 ตัวบ่งชี้ ดังนี้ 
 ตัวบ่งชี้ที่ 1 การพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ด้านการฝึกอบรม (10 คะแนน) 
 ตัวบ่งชี้ที่ 2 การพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ด้านการศึกษาดูงานที่สอดคล้องกับธุรกิจ (5 คะแนน) 
 ตัวบ่งชี้ที่ 3 การประเมินคุณภาพและความเป็นไปได้ของแผนธุรกิจ (5 คะแนน) 
 ตัวบ่งชี้ที่ 4 การส่งเสริมการประกอบธุรกิจ (5 คะแนน) 
 ตัวบ่งชี้ที่ 5 การดำเนินงานตามแผนธุรกิจใหม่ (5 คะแนน) 
 ตัวบ่งชี้ที่ 6 การดำเนินงานตามแผนธุรกิจเดิมหรือต่อยอดธุรกิจเดิม (5 คะแนน) 
 ตัวบ่งชี้ที่ 7 การใช้ธุรกิจในสถานศึกษาเป็นแหล่งการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพครูที่ปรึกษาธุรกิจ 
 หรือครูที่เก่ียวข้อง (5 คะแนน) 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1 การพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ด้านการฝึกอบรม 

  

หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา เกณฑ์การตัดสิน 

1. มีโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านการ
ฝึกอบรม(การสร้างจิตสำนึกในการเป็นผู้ประกอบการ
และการเขียนแผนธุรกิจ) ที่ผู้บริหารได้อนุมัติแล้ว 

 มีผลการปฏิบตัิตามหลักฐานครบถ้วน 1 ข้อ = 1 คะแนน 
 มีผลการปฏิบตัิตามหลักฐานครบถ้วน 2 ข้อ = 2 คะแนน 
 มีผลการปฏิบตัิตามหลักฐานครบถ้วน 3 ข้อ = 3 คะแนน 
 มีผลการปฏิบตัิตามหลักฐานครบถ้วน 4 ข้อ = 4 คะแนน 
 มีผลการปฏิบตัิตามหลักฐานครบถ้วน 5 ข้อ = 5 คะแนน 
 มีผลการปฏิบตัิตามหลักฐานครบถ้วน 6 ข้อ = 6 คะแนน 
 มีผลการปฏิบตัิตามหลักฐานครบถ้วน 7 ข้อ = 7 คะแนน 
 มีผลการปฏิบตัิตามหลักฐานครบถ้วน 8 ข้อ = 8 คะแนน 
 มีผลการปฏิบตัิตามหลักฐานครบถ้วน 9 ข้อ = 9 คะแนน 
 มีผลการปฏิบตัิตามหลักฐานครบถ้วน 10 ข้อ = 10 คะแนน 
  

2. มีคำสั่งคณะกรรมการดำเนินการพัฒนาศักยภาพ 
ผู้เรียนด้านการฝึกอบรม 
3. มีการประชุมและหลักฐานการประชุมโดยมี 
หลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการประชุมครบถ้วน 
สมบูรณ์ 
4. มีหนังสือเชิญวิทยากร/หนังสือขอบคุณวิทยากร 

5. มีการประชาสัมพันธ์การดำเนินงานเพื่อสร้าง 
ความตระหนักในการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน 
6.มีหลักฐานการจัดอบรมตามโครงการพัฒนา 
ศักยภาพผู้เรียน 
7. มีหลักฐานการเข้ารับการฝึกอบรมตามโครงการ 
พัฒนาศักยภาพผู้เรียน 
8.มีแผนธุรกิจจากการฝึกอบรมตามโครงการพัฒนา 
ศักยภาพผู้เรียน 
9. มีเครื่องมือในการประเมินความพึงพอใจ 
การพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านการฝึกอบรม 
สร้างจิตสำนึกในการเป็นผู้ประกอบการและ 
การเขียนแผนธุรกิจ 
10. มีรายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการพัฒนา 
ศักยภาพผู้เรียน เป็นรูปเล่มตามกระบวนการ PDCA 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2 การพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ด้านการศึกษาดงูานที่สอดคล้องกับธุรกิจ 

 
 
  

หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา เกณฑ์การตัดสิน 

1. มีโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านการศึกษาดูงาน 
ที่ผู้บริหารได้อนุมัติแล้ว และคำสั่งแต่งตั้ง 
คณะกรรมการดำเนินการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน 
ด้านการศึกษาดูงาน 

 มีผลการปฏิบัติตามหลักฐานครบถ้วน 1 ข้อ = 1 คะแนน 
 มีผลการปฏิบัติตามหลักฐานครบถ้วน 2 ข้อ = 2 คะแนน 
 มีผลการปฏิบัติตามหลักฐานครบถ้วน 3 ข้อ = 3 คะแนน 
 มีผลการปฏิบัติตามหลักฐานครบถ้วน 4 ข้อ = 4 คะแนน 
 มีผลการปฏิบัติตามหลักฐานครบถ้วน 5 ข้อ = 5 คะแนน 
 2. มีหลักฐานการติดต่อประสานงานเพื่อเข้าศึกษาดูงาน 

ที่สอดคล้องกับธุรกิจประกอบด้วย หนังสือขออนุญาต 
เข้าศึกษาดูงาน/บันทึกข้อความหนังสือขออนุญาต 
นำผู้เรียนไปดูงาน หนังสือตอบรับจาก 
สถานประกอบการ หรือหนังสือขอบคุณ 
สถานประกอบการที่ให้ความอนุเคราะห์ 
3. มีหลักฐานการเข้าศึกษาดูงานประกอบด้วย  
ลายมือชื่อผู้เข้าศึกษาดูงาน รูปภาพกิจกรรม และ 
บันทึกความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาดูงานของ 
ผู้ศึกษาดูงาน 
4. มีเครื่องมือในการประเมินผลความพึงพอใจ 
การดำเนินงานศึกษาดูงานที่ชัดเจน 
5. มีการรายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการพัฒนา 
ศักยภาพผู้เรียนด้านการศึกษาดูงาน ตามกระบวนการ  
PDCA เป็นรูปเล่ม 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 3 การประเมินคุณภาพและความเป็นไปได้ของแผนธุรกิจ 

 
 
  

หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา เกณฑ์การตัดสิน 

1. มีหนังสือเชิญบุคคลภายนอกไม่น้อยกว่า 2 คน
และภายในสถานศึกษา ไม่น้อยกว่า 1 คน เพ่ือร่วม
เป็นคณะกรรมการประเมินคัดเลือกแผนธุรกิจ 

 มีผลการปฏิบตัิตามหลักฐานครบถ้วน 1 ข้อ = 1 คะแนน 
 มีผลการปฏิบตัิตามหลักฐานครบถ้วน 2 ข้อ = 2 คะแนน 
 มีผลการปฏิบตัิตามหลักฐานครบถ้วน 3 ข้อ = 3 คะแนน 
 มีผลการปฏิบตัิตามหลักฐานครบถ้วน 4 ข้อ = 4 คะแนน 
 มีผลการปฏิบตัิตามหลักฐานครบถ้วน 5 ข้อ = 5 คะแนน 
 

2. มีการดำเนินการประเมินคัดเลือกแผนธุรกิจ  
โดยพิจารณาจากใบลงชื่อปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการและผู้นำเสนอแผนธุรกิจ พร้อมรูปภาพ
การประเมินแผนธุรกิจ  
3. มีเกณฑ์การประเมินแผนธุรกิจที่ชัดเจน 
4. มีร่องรอยการให้คะแนนการประเมินแผนธุรกิจ 
5. มีการประกาศผลการประเมินแผนธุรกิจของ 
สถานศึกษา  
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ตัวบ่งชี้ท่ี 4 การส่งเสริมการประกอบธุรกิจ 

 
  

หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา เกณฑ์การตัดสิน 

1. มีการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บ่มเพาะฯ
เพ่ือจัดสรรงบประมาณโดยมีหลักฐานที่เกี่ยวข้อง 
กับการประชุมครบถ้วน ประกอบด้วย บันทึก      
ขออนุญาตและขอเชิญประชุม ระเบียบวาระการ
ประชุม ลายมือชื่อผู้เข้าประชุม รายงานการประชุม 
พร้อมรูปภาพการประชุม  

 มีผลการปฏิบตัิตามหลักฐานครบถ้วน 1 ข้อ = 1 คะแนน 
 มีผลการปฏิบตัิตามหลักฐานครบถ้วน 2 ข้อ = 2 คะแนน 
 มีผลการปฏิบตัิตามหลักฐานครบถ้วน 3 ข้อ = 3 คะแนน 
 มีผลการปฏิบตัิตามหลักฐานครบถ้วน 4 ข้อ = 4 คะแนน 
 มีผลการปฏิบตัิตามหลักฐานครบถ้วน 5 ข้อ = 5 คะแนน 
 

2. มีการประกาศผลการจัดสรรงบประมาณให้แก่
กลุ่มธุรกิจที่ผ่านการคัดเลือก 
3. มีบันทึกขออนุมัติและหลักฐานการจ่าย
งบประมาณให้แก่ผู้ดำเนินการตามแผนธุรกิจ
ครบถ้วน  
4. มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินธุรกิจ
ประกอบด้วยผู้เรียนและครูที่ปรึกษาธุรกิจทุกกลุ่ม 
 5. มีการประชุมชี้แจงคณะกรรมการดำเนินงานตาม 
แผนธุรกิจทุกกลุ่มธุรกิจ โดยมีหลักฐานที่เกี่ยวข้อง 
กับการประชุมครบถ้วน ประกอบด้วย บันทึก      
ขออนุญาตและขอเชิญประชุม ระเบียบวาระการ
ประชุม ลายมือชื่อผู้เข้าประชุม รายงานการประชุม 
พร้อมรูปภาพการประชุม 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 5 การดำเนินงานตามแผนธุรกิจใหม่ 

 
  

หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา เกณฑ์การตัดสิน 
1. มบีันทึกขออนุญาตดำเนินงานตามแผนธุรกิจใหม่ 
และมีการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานตาม 
แผนธุรกิจใหม่ โดยมีหลักฐานที่เก่ียวข้องกับการ
ประชุมครบถ้วน ประกอบด้วย บันทึกขออนุญาต
และขอเชิญประชุม ระเบียบวาระการประชุม 
ลายมือชื่อผู้เข้าประชุม รายงานการประชุม  
พร้อมรูปภาพการประชุม 

 มีผลการปฏิบัติตามหลักฐานครบถ้วน 1 ข้อ = 1 คะแนน 
 มีผลการปฏิบัติตามหลักฐานครบถ้วน 2 ข้อ = 2 คะแนน 
 มีผลการปฏิบัติตามหลักฐานครบถ้วน 3 ข้อ = 3 คะแนน 
 มีผลการปฏิบัติตามหลักฐานครบถ้วน 4 ข้อ = 4 คะแนน 
 มีผลการปฏิบัติตามหลักฐานครบถ้วน 5 ข้อ = 5 คะแนน 
 

2. มีหลักฐานแสดงการดำเนินงานตามแผนธุรกิจ
ใหม่ ประกอบด้วย การลงเวลาปฏิบัติงาน บันทึก
การปฏิบัติงาน พร้อมรูปภาพประกอบการดำเนิน
ธุรกิจโดยมีระยะเวลาในการดำเนินงานต่อเนื่องไม่
น้อยกว่า 2 เดือน 
3. มีการบันทึกบัญชีรายรับ - รายจ่าย โดยมีเอกสาร 
ประกอบการบันทึกบัญชี และจัดทำรายงานสรุปผล
การประกอบธุรกิจ ได้แก่ งบกำไรขาดทุน งบแสดง
ฐานะการเงิน โดยได้รับการตรวจรับรองจากครูที่
ปรึกษาด้านบัญชีอย่างสม่ำเสมอและเป็นปัจจุบัน 
4. มีการนิเทศติดตามการดำเนินงานตามแผนธุรกิจ
ใหมโ่ดยคณะกรรมการนิเทศอย่างสม่ำเสมอ 
5. มีการประเมินความพึงพอใจของลูกค้าและมี
รายงานสรุปผลการดำเนินธุรกิจเป็นรูปเล่ม 
ตามกระบวนการ PDCA  
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ตัวบ่งชี้ท่ี 6 การดำเนินงานตามแผนธุรกิจเดิมหรือต่อยอดธุรกิจเดิม 

 
  

หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา เกณฑ์การตัดสิน 

1. มบีันทึกขออนุญาตดำเนินงานตามแผนธุรกิจเดิม
หรือต่อยอดธุรกิจเดิมและมีการประชุมคณะกรรมการ
ดำเนินงานตามแผนธุรกิจเดิม โดยมีหลักฐาน 
ที่เก่ียวข้องกับการประชุมครบถ้วน ประกอบด้วย 
บันทึกขออนุญาตและขอเชิญประชุม ระเบียบวาระ
การประชุม ลายมือชื่อผู้เข้าประชุม รายงานการ
ประชุม พร้อมรูปภาพการประชุม 

 มีผลการปฏิบัติตามหลักฐานครบถ้วน 1 ข้อ = 1 คะแนน 
 มีผลการปฏิบัติตามหลักฐานครบถ้วน 2 ข้อ = 2 คะแนน 
 มีผลการปฏิบัติตามหลักฐานครบถ้วน 3 ข้อ = 3 คะแนน 
 มีผลการปฏิบัติตามหลักฐานครบถ้วน 4 ข้อ = 4 คะแนน 
 มีผลการปฏิบัติตามหลักฐานครบถ้วน 5 ข้อ = 5 คะแนน 
 

2. มีหลักฐานแสดงการดำเนินงานตามแผนธุรกิจเดิม
หรือต่อยอดธุรกิจเดิมประกอบด้วย การลงเวลา
ปฏิบัติงาน บันทึกการปฏิบัติงาน พร้อมรูปภาพ
ประกอบการดำเนินธุรกิจโดยมีระยะเวลาในการ
ดำเนินงานต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 6 เดือน 
3. มีการบันทึกบัญชีรายรับ - รายจ่าย โดยมีเอกสาร 
ประกอบการบันทึกบัญชี และจัดทำรายงานสรุปผล
การประกอบธุรกิจ ได้แก่ งบกำไรขาดทุน งบแสดง
ฐานะการเงิน โดยได้รับการตรวจรับรองจากครู     
ที่ปรึกษาด้านบัญชีอย่างสม่ำเสมอและเป็นปัจจุบัน 
4. ได้รับการนิเทศติดตามการดำเนินงานตามแผน
ธุรกิจเดิมหรือต่อยอดธุรกิจเดิมโดยคณะกรรมการ
นิเทศอย่างสม่ำเสมอ 
5. มีการประเมินความพึงพอใจของลูกค้าและมี
รายงานสรุปผลการดำเนินธุรกิจเป็นรูปเล่ม 
ตามกระบวนการ PDCA 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 7 การใช้ธุรกิจในสถานศึกษาเป็นแหล่งการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพครูที่ปรึกษาธุรกิจ 
              หรือครูที่เกี่ยวข้อง 

 
  

หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา เกณฑ์การตัดสิน 

1. มีหลักฐานการประชาสัมพันธ์การให้ใช้ธุรกิจของ 
ผู้เรียนเป็นแหล่งเรียนรู้โดยใช้ช่องทาง 
ที่หลากหลาย ไม้น้อยกว่า 3 ช่องทาง  

 มีผลการปฏิบัติตามหลักฐานครบถ้วน 1 ข้อ = 1 คะแนน 
 มีผลการปฏิบัติตามหลักฐานครบถ้วน 2 ข้อ = 2 คะแนน 
 มีผลการปฏิบัติตามหลักฐานครบถ้วน 3 ข้อ = 3 คะแนน 
 มีผลการปฏิบัติตามหลักฐานครบถ้วน 4 ข้อ = 4 คะแนน 
 มีผลการปฏิบัติตามหลักฐานครบถ้วน 5 ข้อ = 5 คะแนน 
 

2. มีหลักฐานการใช้ธุรกิจของผู้เรียน เป็นแหล่ง 
เรียนรู้ภายในสถานศึกษา ประกอบด้วย  
บันทึกการขอเข้าศึกษาดูงานจากหน่วยงานภายใน  
สมุดบันทึกการเยี่ยมชม และภาพถ่ายการศึกษา 
ดูงาน 
3. มีหลักฐานการใช้ธุรกิจของผู้เรียน เป็นแหล่ง 
เรียนรู้จากหน่วยงานภายนอก ประกอบด้วย  
หนังสือการขอเข้าศึกษาดูงานจากหน่วยงาน 
ภายนอก สมุดบันทึกการเยี่ยมชม และภาพถ่าย 
การศึกษาดูงาน 
4. มีหนังสือแจ้งเชิญครูที่เกี่ยวกับการบ่มเพาะฯ  
เข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบการ  
บันทึกข้อความขอเข้ารับการฝึกอบรม และ 
หนังสือคำสั่งอนุญาตให้เข้ารับการฝึกอบรม 
5. มีรายงานการฝึกอบรม พร้อมด้วยเกียรติบัตร  
หรือวุฒิบัตร หรือประกาศนียบัตร หรือภาพถ่าย 
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ตอนที่ 3 ผลสัมฤทธิ์ของการบ่มเพาะผู้เรียนและการดำเนินงานของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 
 ประกอบด้วย 1 ตัวบ่งชี้ ดังนี้ 
 ตัวบ่งชี้ที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ของการบ่มเพาะผู้เรียนและการดำเนินงานของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ  

      อาชีวศึกษา (5 คะแนน) 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ของการบ่มเพาะผู้เรียนและการดำเนินงานของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ  
        อาชีวศึกษา 

หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา เกณฑ์การตัดสิน 
1. ผู้เรียนที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน 
ในสถานศึกษาอาชีวศึกษา ที่ได้ประกอบธุรกิจ 
ระหว่างเรียนไม่น้อยกว่า 3 ธุรกิจ  

 มีผลการปฏิบตัิตามหลักฐานครบถ้วน 1 ข้อ = 1 คะแนน 
 มีผลการปฏิบตัิตามหลักฐานครบถ้วน 2 ข้อ = 2 คะแนน 
 มีผลการปฏิบตัิตามหลักฐานครบถ้วน 3 ข้อ = 3 คะแนน 
 มีผลการปฏิบตัิตามหลักฐานครบถ้วน 4 ข้อ = 4 คะแนน 
 มีผลการปฏิบตัิตามหลักฐานครบถ้วน 5 ข้อ = 5 คะแนน 
 

2. มีการนำสิ่งประดิษฐ์ โครงงานวิทยาศาสตร์ 
โครงการธุรกิจ โครงงาน งานวิจัย ฯลฯ มาต่อยอด
เชิงพาณิชย์โดยผู้เรียนอาชีวศึกษาที่ผ่านกระบวนการ
บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ไม่น้อยกว่า 1 
ธุรกิจ 
3. ผู้เรียนที่ผ่านการบ่มเพาะจากศูนย์บ่มเพาะฯ  
สำเร็จการศึกษาแล้วสามารถเป็นเจ้าของธุรกิจ 
ไม่น้อยกว่า 1 คน 
4. มีการวิเคราะห์ SWOT การดำเนินงานของศูนย์
บ่มเพาะฯ ในปีปัจจุบัน 
5. จัดทำแผนพัฒนาการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะฯ 
ในปีการศึกษาต่อไป 
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แบบลงคะแนน 
การประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับจังหวัด 

วิทยาลัย ..............................................................................จังหวัด.......................................... 

กรรมการคนที่ ............... 

รายการ 
คะแนน 

เต็ม ได้ 
ส่วนที่ 1 การรายงานข้อมูลการดำเนินงานในระบบออนไลน์ ที่ bic.nawamin.ac.th 

  
ตัวบ่งชี้ที่ 1 รายงานการปฏิบัติงานการส่งเสริมศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการ  
              อาชีวศึกษา 

10  

ส่วนที่ 2 เอกสาร/หลักฐาน/ร่องรอย การดำเนินงาน 
     ตอนที่ 1 ศักยภาพศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 
  ตัวบ่งชี้ที่ 1 สำนักงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 5  
  ตัวบ่งชี้ที่ 2 การบริหารงานของหัวหน้าศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 5  
  ตัวบ่งชี้ที่ 3 การสนับสนุนของผู้บริหารสถานศึกษา 5  
     ตอนที่ 2 การดำเนินการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนในสถานศึกษาอาชีวศึกษา 
  ตัวบ่งชี้ที่ 1 การพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ด้านการฝึกอบรม 10  
  ตัวบ่งชี้ที่ 2 การพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ด้านการศึกษาดูงานที่สอดคล้องกับธุรกิจ 5  
  ตัวบ่งชี้ที่ 3 การประเมินคุณภาพและความเป็นไปได้ของแผนธุรกิจ 5  
  ตัวบ่งชี้ที่ 4 การส่งเสริมการประกอบธุรกิจ 5  
  ตัวบ่งชี้ที่ 5 การดำเนินงานตามแผนธุรกิจใหม่ 5  
  ตัวบ่งชี้ที่ 6 การดำเนินงานตามแผนธุรกิจเดิมหรือต่อยอดธุรกิจเดิม 5  

  
ตัวบ่งชี้ที่ 7 การใช้ธุรกิจในสถานศึกษาเป็นแหล่งการเรียนรู้และการพัฒนา   
              ศักยภาพครูที่ปรึกษาธุรกิจหรือครูที่เก่ียวข้อง 

5  

 
ตอนที่ 3 ผลสัมฤทธิ์ของการบ่มเพาะผู้เรียนและการดำเนินงานของศูนย์บ่มเพาะ 
           ผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 

  
ตัวบ่งชี้ที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ของการบ่มเพาะผู้เรียนและการดำเนินงานของศูนย์บ่มเพาะ  
              ผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 

5  

  รวมคะแนน 70  
 
 
 ลงชื่อ ................................................. ผู้ประเมินผล  

 (...................................................) 

 วันที่ .......... เดือน ............................ พ.ศ. .............  
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แบบสรุปคะแนน 
การประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับจังหวัด 

วิทยาลัย .....................................................................................จังหวัด...................................... 
 

รายการ 
คะแนนจากกรรมการคนที ่

รวมคะแนน 
1 2 3 4 5 

ส่วนที่ 1 

     ตัวบ่งชี้ที่ 1       

ส่วนที่ 2 
ตอนที่ 1 
     ตัวบ่งชี้ที่ 1       
     ตัวบ่งชี้ที่ 2       
     ตัวบ่งชี้ที่ 3       

ตอนที่ 2 
     ตัวบ่งชี้ที่ 1       

     ตัวบ่งชี้ที่ 2       

     ตัวบ่งชี้ที่ 3       

     ตัวบ่งชี้ที่ 4       

     ตัวบ่งชี้ที่ 5       

     ตัวบ่งชี้ที่ 6       

     ตัวบ่งชี้ที่ 7       

ตอนที่ 3 
     ตัวบ่งชี้ที่ 1       

รวม       
คะแนนร้อยละ  

ระดับ  1 ดาว      2 ดาว      3 ดาว 
 

 
 
 ลงชื่อ ...................................................... ประธานกรรมการ 

 (......................................................) 

 ตำแหน่ง ............................................................................ 

 วันที่ ......... เดือน ............................ พ.ศ. .............  
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แบบสรุปคะแนน 
การประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับจังหวัด 

อาชีวศึกษาจังหวัด .................................................................... 
 
ลำดับ สถานศึกษา คะแนนรวม ระดับดาว หมายเหตุ 
     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
 
 
 ลงชื่อ ...................................................... ประธานกรรมการ 

      (........................................ ....................) 

 ตำแหน่ง ............................................................................ 

 วันที่ ......... เดือน ............................ พ.ศ. .............  
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บทที่ 8 
การประเมินผลการดำเนินงานของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 

ระดับภาค 
 
1. ความเป็นมา 
 การประเมินผลการดำเนินงานของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาระดับภาค เป็นการ
ประเมินผลการดำเนินงานของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาของรัฐบาล  
ทุกแห่งในภาค ที่ได้ผลการประเมินระดับจังหวัดระดับ 3 ดาว เพ่ือให้ได้ทราบว่าได้ดำเนินการไปตาม
เจตนารมณ์ของวัตถุประสงค์ และเป้าหมายเพียงใด 
 
2. วัตถุประสงค์ของการประเมิน 
 เพ่ือให้ได้ทราบถึงผลการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาขีดความสามารถให้กับผู้เรียน หรือประชาชน
ที่สนใจ ให้มีความรู้ มีความสามารถที่จะประกอบธุรกิจ หรือพัฒนาต่อยอดธุรกิจเดิม ของสถานศึกษาที่ผ่าน
การประเมินระดับจังหวัด ระดับ 3 ดาว มาเทียบกันในระดับภาค 
 
3. คณะกรรมการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาระดับภาค 
 คณะกรรมการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู ้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับภาค โดยแบ่งเป็นชุด  
ชุดละ 4 คน ในแต่ละชุดประกอบด้วย ผู้อำนวยการ 1 คน เป็นประธาน รองผู้อำนวยการ 1 คน และครู 2 คน  
แต่งตั้งโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 
4. คุณสมบัติของคณะกรรมการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับภาค 
 1. ดำรงตำแหน่งผู ้อำนวยการสถานศึกษา หรือรองผู ้อำนวยการสถานศึกษา หรือข้าราชการครู   
หรือพนักงานราชการครู ที่ได้รับการแต่งตั้งจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาตามแต่กรณี 
 2. ผ่านการอบรม หรือผ่านการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การประเมิน  
ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาในปีที่ประเมิน 
 3. การประเมินในระดับภาค คณะกรรมการประเมินที่ เป็นบุคลากรของสถานศึกษาที่ เข้ารับ 
การประเมินต้องไม่เป็นผู้ให้คะแนนสถานศึกษาของตนเอง 
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5. แนวทางการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับภาค 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

คณะกรรมการประเมินฯ รวบรวมผลการประเมินและรายงานผล 
ไปยังประธานคณะกรรมการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับภาค 

 
 

ประธานคณะกรรมการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับภาค 
รายงานผลการประเมินในระดับอาชีวศึกษาจังหวัดและ ระดับภาค  

ให้กับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 

ประธานคณะกรรมการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับภาค  
แจ้งกำหนดการ และสถานที่ประเมินไปยังสถานศึกษาที่มีผลการประเมินระดับ 3 ดาว เพ่ือรับการประเมิน 

คณะกรรมการดำเนินการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 
 1. สถานศึกษานำเสนอข้อมูล/เอกสาร หลักฐาน แฟ้มแสดงผลงานจัดนิทรรศการ 
 2. คณะกรรมการประเมินเอกสาร หลักฐานตามข้อมูลและเกณฑ์การประเมินที่กำหนด 
 3. หัวหน้าศูนย์ฯ หรือผู้แทน นำเสนอผลการดำเนินงานของศูนย์ฯ 
 4. ผู้เรียนที่เป็นเจ้าของธุรกิจ นำเสนอผลการดำเนินธุรกิจ 
 5. ผู้เข้ารับการสัมภาษณ์ประกอบด้วย 
 - ครูที่ปรึกษาธุรกิจที่นำมาจัดนิทรรศการจำนวน 1 คน 
 - ผู้เรียนซึ่งเป็นเจ้าของธุรกิจที่นำมาจัดนิทรรศการ 

ประธานคณะกรรมการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาระดับภาค 
แจ้งผลการประเมินไปยังสถานศึกษาที่เข้ารับการประเมิน พร้อมทั้งจัดทำเกียรติบัตรมอบแก่สถานศึกษา  

ประธานคณะกรรมการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับภาค 
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณในการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับภาค  

ที่ bic.nawamin.ac.th 
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6. การประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับภาค ใช้เครื่องมือในการประเมิน ดังนี้ 
 ส่วนที่ 1 การรายงานข้อมูลการดำเนินงานในระบบออนไลน์ ที่ http://bic2020.nawamin.ac.th 
   ตัวบ่งชี้ที่ 1 รายงานการปฏิบัติงานการส่งเสริมศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการ  
                       อาชีวศึกษา 
 ส่วนที่ 2 เอกสาร/หลักฐาน/ร่องรอย การดำเนินงาน  

ใช้เครื่องมือประเมินผลศูนย์บ่มเพาะฯ จำนวน 3 ตอน ประกอบด้วย 
ตอนที่ 1 ศักยภาพศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 

   ตัวบ่งชี้ที่ 1 สำนักงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 
   ตัวบ่งชี้ที่ 2 การบริหารงานของหัวหน้าศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 
   ตัวบ่งชี้ที่ 3 การสนับสนุนของผู้บริหารสถานศึกษา 
  ตอนที่ 2 การดำเนินการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนในสถานศึกษาอาชีวศึกษา 
   ตัวบ่งชี้ที่ 1 การพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ด้านการฝึกอบรม 
   ตัวบ่งชี้ที่ 2 การพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ด้านการศึกษาดูงานที่สอดคล้องกับธุรกิจ 
   ตัวบ่งชี้ที่ 3 การประเมินคุณภาพและความเป็นไปได้ของแผนธุรกิจ 
   ตัวบ่งชี้ที่ 4 การส่งเสริมการประกอบธุรกิจ 
   ตัวบ่งชี้ที่ 5 การดำเนินงานตามแผนธุรกิจใหม่ 
   ตัวบ่งชี้ที่ 6 การดำเนินงานตามแผนธุรกิจเดิมหรือต่อยอดธุรกิจเดิม 
   ตัวบ่งชี้ที่ 7 การใช้ธุรกิจในสถานศึกษาเป็นแหล่งการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพ 
 ครูที่ปรึกษาธุรกิจหรือครูที่เก่ียวข้อง 
  ตอนที่  3 ผลสัมฤทธิ์ของการบ่มเพาะผู้ เรียนและการดำเนินงานของศูนย์บ่ม เพาะ 
       ประกอบการอาชีวศึกษา    

ตัวบ่งชี้ที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ของการบ่มเพาะผู้เรียนและการดำเนินงานของศูนย์บ่มเพาะ 
       ประกอบการอาชีวศึกษา (5 คะแนน) 

 ส่วนที่ 3 การจัดนิทรรศการเพ่ือนำเสนอธุรกิจใหม่ที่เกิดขึ้นในปีที่รับการประเมินเพียง 1 ธุรกิจ เท่านั้น 
  (ซึ่งถ้าผ่านการประเมินในระดับภาค 4 ดาว ธุรกิจนั้นต้องเป็นธุรกิจเดียวกันในการเข้ารับ 
  การประเมินในระดับชาติ) 
 ส่วนที่ 4 การนำเสนอผลการดำเนินงานของศูนย์ฯ โดยหัวหน้าศูนย์ฯ หรือผู้แทน 
 ส่วนที่ 5 การนำเสนอผลการดำเนินธุรกิจตามส่วนที่ 3 โดยผู้เรียน  
 ส่วนที่ 6 การสัมภาษณ์ผู้เรียน 
  1. ด้านนวัตกรรมของสินค้าหรือบริการ 
  2. ด้านกระบวนการบริหารจัดการธุรกิจ 
  3. ด้านความยั่งยืนของธุรกิจ 
 ส่วนที่ 7 การสัมภาษณ์ครูที่ปรึกษาธุรกิจ 
 ส่วนที่ 8 สินค้า/บริการมีความแปลกใหม่ โดดเด่น น่าสนใจ สอดคล้องกับวิถีชีวิต (Life Style)  
     สามารถแข่งขันกับคู่แข่งในตลาดได้ ในปัจจุบันและอนาคต 
 
7. ผลการประเมินระดับภาค พิจารณาจากเกณฑ์การประเมิน ดังนี้ 
  ระดับ 4 ดาว   คะแนนร้อยละ 80 – 100 
  ระดับ 3 ดาว   คะแนนร้อยละ 70 – 79 



คู่มือการปฏิบัติงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา  84 

  ระดับ 2 ดาว   คะแนนร้อยละ 60 – 69 
  ระดับ 1 ดาว   คะแนนร้อยละ   1 – 59 
8. การดำเนินการหลังการประเมิน 
 สถานศึกษาที่มีผลการประเมินระดับ 4 ดาว ในระดับภาค จะต้องเข้ารับการประเมินในระดับชาติ
โดยคณะกรรมการประเมินระดับภาคจะต้องรายงานผลการประเมินให้กับสถานศึกษาและสำนักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาภายในระยะเวลาที่กำหนด 
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แบบประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับภาค 
ส่วนที่ 1 การรายงานข้อมูลการดำเนินงานในระบบออนไลน์ ที่ http://bic2020.nawamin.ac.th 

วิทยาลัย ............................................................จังหวัด...............................ภาค............................... 
 
คำชี้แจง   ข้อมูลที่ใช้ประเมินในส่วนนี้ได้มาจาก http://bic2020.nawamin.ac.th คะแนนเต็ม 10 คะแนน 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1 รายงานการปฏิบัติงานการส่งเสริมศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 

หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา เกณฑ์การตัดสิน 

1. ข้อมูลชื่อสถานศึกษา  มีผลการปฏิบตัิตามหลักฐานครบถ้วน 1 ข้อ  = 1 คะแนน 
 มีผลการปฏิบตัิตามหลักฐานครบถ้วน 2 ข้อ  = 2 คะแนน 
 มีผลการปฏิบตัิตามหลักฐานครบถ้วน 3 ข้อ  = 3 คะแนน 
 มีผลการปฏิบตัิตามหลักฐานครบถ้วน 4 ข้อ  = 4 คะแนน 
 มีผลการปฏิบตัิตามหลักฐานครบถ้วน 5 ข้อ  = 5 คะแนน 
 มีผลการปฏิบตัิตามหลักฐานครบถ้วน 6 ข้อ  = 6 คะแนน 
 มีผลการปฏิบตัิตามหลักฐานครบถ้วน 7 ข้อ  = 7 คะแนน 
 มีผลการปฏิบตัิตามหลักฐานครบถ้วน 8 ข้อ  = 8 คะแนน 
 มีผลการปฏิบตัิตามหลักฐานครบถ้วน 9 ข้อ  = 9 คะแนน 
 มีผลการปฏิบตัิตามหลักฐานครบถ้วน 10 ข้อ =10คะแนน 

2. ข้อมูลของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 

3. ข้อมูลงบประมาณท่ีได้รับ 

4. ข้อมูลผู้เข้ารับการอบรมเพ่ือส่งเสริมศักยภาพ 
การเป็นผู้ประกอบการ 
5. ข้อมูลธุรกิจที่ได้ดำเนินการ หลังจากได้รับ 
การส่งเสริมศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการแล้ว 
6. ข้อมูลธุรกิจที่ได้ดำเนินการต่อเนื่อง 

7. ข้อมูลธุรกิจของผู้สำเร็จการศึกษาที่ผ่าน
กระบวนการบ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา  
ที่สามารถเริ่มต้นเป็นเจ้าของธุรกิจ 
8. ข้อมูลผลการดำเนินธุรกิจ (ข้อมูลรายรับ 
รายจ่าย ของธุรกิจในข้อ 5 และ ข้อ 6) 
9. การรายงานข้อมูลตามระยะเวลาที่กำหนด 

10. ข้อมูลสมบูรณ์ครบถ้วน 
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แบบประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับภาค 
ส่วนที่ 2 เอกสาร/หลักฐาน/ร่องรอย การดำเนินงาน 

วิทยาลัย ...................................................................................... จังหวัด........................................ 
 
คำชี้แจง   ข้อมูลที่ใช้ประเมินในส่วนนี้ได้จากเอกสาร/หลักฐานที่นำเสนอ มีทั้งสิ้น 3 ตอน คือ 
  ตอนที่ 1 ศักยภาพศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 
  ตอนที่ 2 การดำเนินการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนในสถานศึกษาอาชีวศึกษา 
  ตอนที่ 3 ผลสัมฤทธิ์ของการบ่มเพาะผู้เรียนและการดำเนินงานของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ 
       อาชีวศึกษา 
ตอนที่ 1 ศักยภาพศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาประกอบด้วย 3 ตัวบ่งชี้ ดังนี้ 
 ตัวบ่งชี้ที่ 1 สำนักงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา (5 คะแนน) 
 ตัวบ่งชี้ที่ 2 การบริหารงานของหัวหน้าศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา (5 คะแนน) 
 ตัวบ่งชี้ที่ 3 การสนับสนุนของผู้บริหารสถานศึกษา (5 คะแนน) 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 1 สำนักงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 

หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา เกณฑ์การตัดสิน 

1. มีสำนักงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ 
อาชีวศึกษาท่ีตั้งอยู่ในทำเลที่เหมาะสม  
เป็นสัดส่วน และสามารถติดต่อได้สะดวก 

 มีผลการปฏิบัติตามหลักฐานครบถ้วน 1ข้อ = 1 คะแนน 
 มีผลการปฏิบัติตามหลักฐานครบถ้วน 2ข้อ = 2 คะแนน 
 มีผลการปฏิบัติตามหลักฐานครบถ้วน 3ข้อ = 3 คะแนน 
 มีผลการปฏิบัติตามหลักฐานครบถ้วน 4ข้อ = 4 คะแนน 
 มีผลการปฏิบัติตามหลักฐานครบถ้วน 5ข้อ = 5 คะแนน 
 

2. มีป้ายสำนักงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ 
อาชีวศึกษาท่ีถาวรและมีรายละเอียดครบถ้วน 
ตามแบบท่ีกำหนดในคู่มือ 
3. มีแผนภูมิตามโครงสร้างการบริหารงาน 
ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา  
ที่มีรูปภาพ ตำแหน่งที่รับผิดชอบ ติดแสดงไว้ 
อย่างชัดเจน 
4. มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ 
ครบถ้วนตามโครงสร้างศูนย์บ่มเพาะ 
ผู้ประกอบการอาชีวศึกษาระบุหน้าที่ปฏิบัติงาน  
ในปีการศึกษาที่รับการประเมิน 
5. มีความพร้อมด้านวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์  
พ้ืนที่บริการให้คำปรึกษา มุมวิชาการ  
ในการให้บริการของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ 
อาชีวศึกษา 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2 การบริหารงานของหัวหน้าศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 

หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา เกณฑ์การตัดสิน 

1. มีแผนการปฏิบัติงานประจำปี ของศูนย์บ่มเพาะ 
ผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ซึ่งจัดทำเป็นรูปเล่ม  
และได้รับการอนุมัติจาก 
ผู้อำนวยการสถานศึกษาแล้ว 

 มีผลการปฏิบัติตามหลักฐานครบถ้วน 1 ข้อ = 1 คะแนน 
 มีผลการปฏิบัติตามหลักฐานครบถ้วน 2 ข้อ = 2 คะแนน 
 มีผลการปฏิบัติตามหลักฐานครบถ้วน 3 ข้อ = 3 คะแนน 
 มีผลการปฏิบัติตามหลักฐานครบถ้วน 4 ข้อ = 4 คะแนน 
 มีผลการปฏิบัติตามหลักฐานครบถ้วน 5 ข้อ = 5 คะแนน 

2. มีปฏิทินการปฏิบัติงานประจำปีของศูนย์บ่มเพาะ 
ผู้ประกอบการอาชีวศึกษา แสดงไว้ใน 
ศูนย์บ่มเพาะอย่างชัดเจน 
3. มีรายงานสรุปผลการดำเนินงานนำเสนอผู้บริหาร  
โดยหัวหน้าศูนย์บ่มเพาะฯ ประกอบด้วย 
 แผนการปฏิบัติงาน สรุปผลการดำเนินงาน 
บ่มเพาะฯ การดำเนินธุรกิจของผู้เรียน  
รายงานการนิเทศ และสรุปผลการใช้ 
ศูนย์บ่มเพาะฯ เป็นแหล่งเรียนรู้ 
4. มีการเผยแพร่ผลการดำเนินงานของศูนย์บ่มเพาะ 
ผู้ประกอบการอาชีวศึกษาด้วยช่องทาง 
ที่หลากหลายจำนวนไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง 
5. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 3 การสนับสนุนของผู้บริหารสถานศึกษา 

หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา เกณฑ์การตัดสิน 

1. ผู้บริหารสถานศึกษามีการกำหนดการพัฒนา
ศักยภาพศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา
และผู้เรียนไว้ในมาตรฐานการอาชีวศึกษาของ 
สถานศึกษา 

 มีผลการปฏิบัติตามหลักฐานครบถ้วน 1 ข้อ = 1 คะแนน 
 มีผลการปฏิบัติตามหลักฐานครบถ้วน 2 ข้อ = 2 คะแนน 
 มีผลการปฏิบัติตามหลักฐานครบถ้วน 3 ข้อ = 3 คะแนน 
 มีผลการปฏิบัติตามหลักฐานครบถ้วน 4 ข้อ = 4 คะแนน 
 มีผลการปฏิบัติตามหลักฐานครบถ้วน 5 ข้อ = 5 คะแนน 

2. ผู้บริหารสถานศึกษามีการกำหนดโครงการพัฒนา 
ศักยภาพศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 
และผู้เรียน ไว้ในแผนพัฒนาสถานศึกษา และหรือ 
แผนปฏิบัติราชการประจำปี 
3. ผู้บริหารสถานศึกษามีการประชุมชี้แจงครูและ 
บุคลากรทางการศึกษา เกี่ยวกับการพัฒนา 
ศักยภาพศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 
โดยมีหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการประชุมครบถ้วน 
4. ผู้บริหารสถานศึกษาสนับสนุนให้ส่งแผนธุรกิจเข้า
ร่วมประกวด หรือแข่งขันทักษะในเวทีต่าง ๆ ทั้งใน 
ระดับจังหวัด/ ระดับภาค/ระดับชาติ ของ 
ปกีารศึกษาที่รับการประเมินโดยมีหลักฐาน 
หนังสือนำส่ง ใบสมัคร รูปภาพ เกียรติบัตร  
รางวัล ฯลฯ 
5. ผู้บริหารสถานศึกษาสนับสนุนให้มีการรวบรวม
ข้อมูลผู้เรียนที่ผ่านการบ่มเพาะ และสำเร็จการศึกษา
แล้ว ที่เป็นเจ้าของธุรกิจ ซึ่งข้อมูลประกอบด้วย 
รายชื่อผู้ประกอบการ ลักษณะธุรกิจ สถานที่ตั้ง 
รูปภาพ มีการเผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซต์สถานศึกษา  
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ตอนที่ 2 การดำเนินการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนและครูที่ปรึกษาธุรกิจหรือครูที่เกี่ยวข้องในสถานศึกษา
 อาชีวศึกษา ประกอบด้วย 7 ตัวบ่งชี้ดังนี้ 
 ตัวบ่งชี้ที่ 1 การพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ด้านการฝึกอบรม (10 คะแนน) 
 ตัวบ่งชี้ที่ 2 การพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ด้านการศึกษาดูงานที่สอดคล้องกับธุรกิจ (5 คะแนน) 
 ตัวบ่งชี้ที่ 3 การประเมินคุณภาพและความเป็นไปได้ของแผนธุรกิจ (5 คะแนน) 
 ตัวบ่งชี้ที่ 4 การส่งเสริมการประกอบธุรกิจ (5 คะแนน) 
 ตัวบ่งชี้ที่ 5 การดำเนินงานตามแผนธุรกิจใหม่ (5 คะแนน) 
 ตัวบ่งชี้ที่ 6 การดำเนินงานตามแผนธุรกิจเดิมหรือต่อยอดธุรกิจเดิม (5 คะแนน) 
 ตัวบ่งชี้ที่ 7 การใช้ธุรกิจในสถานศึกษาเป็นแหล่งการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพครูที่ปรึกษาธุรกิจ 
 หรือครูที่เก่ียวข้อง (5 คะแนน) 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1 การพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ด้านการฝึกอบรม 

  

หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา เกณฑ์การตัดสิน 

1. มี โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ เรียนด้ านการ
ฝึกอบรม(การสร้างจิตสำนึกในการเป็นผู้ประกอบการ
และการเขียนแผนธุรกิจ) ที่ผู้บริหารได้อนุมัติแล้ว 

 มีผลการปฏิบตัิตามหลักฐานครบถ้วน 1 ข้อ = 1 คะแนน 
 มีผลการปฏิบตัิตามหลักฐานครบถ้วน 2 ข้อ = 2 คะแนน 
 มีผลการปฏิบตัิตามหลักฐานครบถ้วน 3 ข้อ = 3 คะแนน 
 มีผลการปฏิบตัิตามหลักฐานครบถ้วน 4 ข้อ = 4 คะแนน 
 มีผลการปฏิบตัิตามหลักฐานครบถ้วน 5 ข้อ = 5 คะแนน 
 มีผลการปฏิบตัิตามหลักฐานครบถ้วน 6 ข้อ = 6 คะแนน 
 มีผลการปฏิบตัิตามหลักฐานครบถ้วน 7 ข้อ = 7 คะแนน 
 มีผลการปฏิบตัิตามหลักฐานครบถ้วน 8 ข้อ = 8 คะแนน 
 มีผลการปฏิบตัิตามหลักฐานครบถ้วน 9 ข้อ = 9 คะแนน 
 มีผลการปฏิบตัิตามหลักฐานครบถ้วน 10 ข้อ = 10 คะแนน 
  

2. มีคำสั่งคณะกรรมการดำเนินการพัฒนาศักยภาพ 
ผู้เรียนด้านการฝึกอบรม 
3. มีการประชุมและหลักฐานการประชุมโดยมี 
หลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการประชุมครบถ้วน 
สมบูรณ์ 
4. มีหนังสือเชิญวิทยากร/หนังสือขอบคุณวิทยากร 

5. มีการประชาสัมพันธ์การดำเนินงานเพื่อสร้าง 
ความตระหนักในการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน 
6.มีหลักฐานการจัดอบรมตามโครงการพัฒนา 
ศักยภาพผู้เรียน 
7. มีหลักฐานการเข้ารับการฝึกอบรมตามโครงการ 
พัฒนาศักยภาพผู้เรียน 
8.มีแผนธุรกิจจากการฝึกอบรมตามโครงการพัฒนา 
ศักยภาพผู้เรียน 
9. มีเครื่องมือในการประเมินความพึงพอใจ 
การพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านการฝึกอบรม 
สร้างจิตสำนึกในการเป็นผู้ประกอบการและ 
การเขียนแผนธุรกิจ 
10. มีรายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการพัฒนา 
ศักยภาพผู้เรียน เป็นรูปเล่มตามกระบวนการ PDCA 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2 การพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ด้านการศึกษาดงูานที่สอดคล้องกับธุรกิจ 

 
  

หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา เกณฑ์การตัดสิน 

1. มีโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านการศึกษา  
ดูงาน ที่ผู้บริหารได้อนุมัติแล้ว และคำสั่งแต่งตั้ง 
คณะกรรมการดำเนินการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน 
ด้านการศึกษาดูงาน 

 มีผลการปฏิบัติตามหลักฐานครบถ้วน 1 ข้อ = 1 คะแนน 
 มีผลการปฏิบัติตามหลักฐานครบถ้วน 2 ข้อ = 2 คะแนน 
 มีผลการปฏิบัติตามหลักฐานครบถ้วน 3 ข้อ = 3 คะแนน 
 มีผลการปฏิบัติตามหลักฐานครบถ้วน 4 ข้อ = 4 คะแนน 
 มีผลการปฏิบัติตามหลักฐานครบถ้วน 5 ข้อ = 5 คะแนน 
 2. มีหลักฐานการติดต่อประสานงานเพื่อเข้าศึกษาดูงาน 

ที่สอดคล้องกับธุรกิจ ประกอบด้วย หนังสือขออนุญาต 
เข้าศึกษาดูงาน/บันทึกข้อความ  
หนังสือขออนุญาตนำผู้เรียนไปดูงาน  
หนังสือตอบรับจากสถานประกอบการ หรือหนังสือ 
ขอบคุณสถานประกอบการที่ให้ความอนุเคราะห์ 
3. มีหลักฐานการเข้าศึกษาดูงานประกอบด้วย  
ลายมือชื่อผู้เข้าศึกษาดูงาน รูปภาพกิจกรรม และ 
บันทึกความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาดูงานของ 
ผู้ศึกษาดูงาน 
4. มีเครื่องมือในการประเมินผลความพึงพอใจ 
การดำเนินงานศึกษาดูงานที่ชัดเจน 
5. มีการรายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการพัฒนา 
ศักยภาพผู้เรียนด้านการศึกษาดูงาน ตามกระบวนการ  
PDCA เป็นรูปเล่ม 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 3 การประเมินคุณภาพและความเป็นไปได้ของแผนธุรกิจ 

 
 
  

หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา เกณฑ์การตัดสิน 

1. มีหนังสือเชิญบุคคลภายนอกไม่น้อยกว่า 2 คน
และภายในสถานศึกษา ไม่น้อยกว่า 1 คน เพ่ือร่วม
เป็นคณะกรรมการประเมินคัดเลือกแผนธุรกิจ 

 มีผลการปฏิบัติตามหลักฐานครบถ้วน 1 ข้อ = 1 คะแนน 
 มีผลการปฏิบัติตามหลักฐานครบถ้วน 2 ข้อ = 2 คะแนน 
 มีผลการปฏิบัติตามหลักฐานครบถ้วน 3 ข้อ = 3 คะแนน 
 มีผลการปฏิบัติตามหลักฐานครบถ้วน 4 ข้อ = 4 คะแนน 
 มีผลการปฏิบัติตามหลักฐานครบถ้วน 5 ข้อ = 5 คะแนน 
 

2. มีการดำเนินการประเมินคัดเลือกแผนธุรกิจ  
โดยพิจารณาจากใบลงชื่อปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการและผู้นำเสนอแผนธุรกิจ พร้อมรูปภาพ
การประเมินแผนธุรกิจ  
3. มีเกณฑ์การประเมินแผนธุรกิจที่ชัดเจน 

4. มีร่องรอยการให้คะแนนการประเมินแผนธุรกิจ 
5. มีการประกาศผลการประเมินแผนธุรกิจของ 
สถานศึกษา  
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ตัวบ่งชี้ท่ี 4 การส่งเสริมการประกอบธุรกิจ 

 
  

หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา เกณฑ์การตัดสิน 

1. มีการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บ่มเพาะฯ
เพ่ือจัดสรรงบประมาณโดยมีหลักฐานที่เกี่ยวข้อง 
กับการประชุมครบถ้วน ประกอบด้วย บันทึก      
ขออนุญาตและขอเชิญประชุม ระเบียบวาระการ
ประชุม ลายมือชื่อผู้เข้าประชุม รายงานการประชุม 
พร้อมรูปภาพการประชุม  

 มีผลการปฏิบัติตามหลักฐานครบถ้วน 1 ข้อ = 1 คะแนน 
 มีผลการปฏิบัติตามหลักฐานครบถ้วน 2 ข้อ = 2 คะแนน 
 มีผลการปฏิบัติตามหลักฐานครบถ้วน 3 ข้อ = 3 คะแนน 
 มีผลการปฏิบัติตามหลักฐานครบถ้วน 4 ข้อ = 4 คะแนน 
 มีผลการปฏิบัติตามหลักฐานครบถ้วน 5 ข้อ = 5 คะแนน 
 

2. มีการประกาศผลการจัดสรรงบประมาณให้แก่
กลุ่มธุรกิจที่ผ่านการคัดเลือก 
3. มีบันทึกขออนุมัติและหลักฐานการจ่าย
งบประมาณให้แก่ผู้ดำเนินการตามแผนธุรกิจ
ครบถ้วน  
4. มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินธุรกิจ
ประกอบด้วยผู้เรียนและครูที่ปรึกษาธุรกิจทุกกลุ่ม 
 5. มีการประชุมชี้แจงคณะกรรมการดำเนินงาน 
ตามแผนธุรกิจทุกกลุ่มธุรกิจ โดยมีหลักฐานที่
เกี่ยวข้องกับการประชุมครบถ้วน ประกอบด้วย 
บันทึกขออนุญาตและขอเชิญประชุม ระเบียบวาระ
การประชุม ลายมือชื่อผู้เข้าประชุม รายงานการ
ประชุม พร้อมรูปภาพการประชุม 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 5 การดำเนินงานตามแผนธุรกิจใหม่ 

 
  

หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา เกณฑ์การตัดสิน 
1. มบีันทึกขออนุญาตดำเนินงานตามแผนธุรกิจใหม่ 
และมีการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานตาม 
แผนธุรกิจใหม่ โดยมีหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการ
ประชุมครบถ้วน ประกอบด้วย บันทึกขออนุญาต
และขอเชิญประชุม ระเบียบวาระการประชุม 
ลายมือชื่อผู้เข้าประชุม รายงานการประชุม พร้อม
รูปภาพการประชุม 

 มีผลการปฏิบัติตามหลักฐานครบถ้วน 1 ข้อ = 1 คะแนน 
 มีผลการปฏิบัติตามหลักฐานครบถ้วน 2 ข้อ = 2 คะแนน 
 มีผลการปฏิบัติตามหลักฐานครบถ้วน 3 ข้อ = 3 คะแนน 
 มีผลการปฏิบัติตามหลักฐานครบถ้วน 4 ข้อ = 4 คะแนน 
 มีผลการปฏิบัติตามหลักฐานครบถ้วน 5 ข้อ = 5 คะแนน 
 

2. มีหลักฐานแสดงการดำเนินงานตามแผนธุรกิจ
ใหม่ ประกอบด้วย การลงเวลาปฏิบัติงาน บันทึก
การปฏิบัติงาน พร้อมรูปภาพประกอบการดำเนิน
ธุรกิจโดยมีระยะเวลาในการดำเนินงานต่อเนื่องไม่
น้อยกว่า 2 เดือน 
3. มีการบันทึกบัญชีรายรับ - รายจ่าย โดยมีเอกสาร 
ประกอบการบันทึกบัญชี และจัดทำรายงานสรุปผล
การประกอบธุรกิจ ได้แก่ งบกำไรขาดทุน งบแสดง
ฐานะการเงิน โดยได้รับการตรวจรับรองจากครู 
ที่ปรึกษาด้านบัญชีอย่างสม่ำเสมอและเป็นปัจจุบัน 
4. มีการนิเทศติดตามการดำเนินงานตามแผนธุรกิจ
ใหมโ่ดยคณะกรรมการนิเทศอย่างสม่ำเสมอ 
5. มีการประเมินความพึงพอใจของลูกค้าและมี
รายงานสรุปผลการดำเนินธุรกิจเป็นรูปเล่มตาม
กระบวนการ PDCA  



คู่มือการปฏิบัติงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา  94 

ตัวบ่งชี้ท่ี 6 การดำเนินงานตามแผนธุรกิจเดิมหรือต่อยอดธุรกิจเดิม 

 
  

หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา เกณฑ์การตัดสิน 

1. มบีันทึกขออนุญาตดำเนินงานตามแผนธุรกิจเดิม
หรือต่อยอดธุรกิจเดิมและมีการประชุม
คณะกรรมการดำเนินงานตามแผนธุรกิจเดิม โดยมี
หลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการประชุมครบถ้วน 
ประกอบด้วย บันทึกขออนุญาตและขอเชิญประชุม 
ระเบียบวาระการประชุม ลายมือชื่อผู้เข้าประชุม 
รายงานการประชุม พร้อมรูปภาพการประชุม 

 มีผลการปฏิบัติตามหลักฐานครบถ้วน 1 ข้อ = 1 คะแนน 
 มีผลการปฏิบัติตามหลักฐานครบถ้วน 2 ข้อ = 2 คะแนน 
 มีผลการปฏิบัติตามหลักฐานครบถ้วน 3 ข้อ = 3 คะแนน 
 มีผลการปฏิบัติตามหลักฐานครบถ้วน 4 ข้อ = 4 คะแนน 
 มีผลการปฏิบัติตามหลักฐานครบถ้วน 5 ข้อ = 5 คะแนน 
 

2. มีหลักฐานแสดงการดำเนินงานตามแผนธุรกิจเดิม
หรือต่อยอดธุรกิจเดิมประกอบด้วย การลงเวลา
ปฏิบัติงาน บันทึกการปฏิบัติงาน พร้อมรูปภาพ
ประกอบการดำเนินธุรกิจโดยมีระยะเวลาในการ
ดำเนินงานต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 6 เดือน 
3. มีการบันทึกบัญชีรายรับ - รายจ่าย โดยมีเอกสาร 
ประกอบการบันทึกบัญชี และจัดทำรายงานสรุปผล
การประกอบธุรกิจ ได้แก่ งบกำไรขาดทุน งบแสดง
ฐานะการเงิน โดยได้รับการตรวจรับรองจากครู     
ที่ปรึกษาด้านบัญชีอย่างสม่ำเสมอและเป็นปัจจุบัน 
4. ได้รับการนิเทศติดตามการดำเนินงานตามแผน
ธุรกิจเดิมหรือต่อยอดธุรกิจเดิมโดยคณะกรรมการ
นิเทศอย่างสม่ำเสมอ 
5. มีการประเมินความพึงพอใจของลูกค้าและมี
รายงานสรุปผลการดำเนินธุรกิจเป็นรูปเล่มตาม
กระบวนการ PDCA 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 7 การใช้ธุรกิจในสถานศึกษาเป็นแหล่งการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพครูที่ปรึกษาธุรกิจ 
 หรือครูที่เกี่ยวข้อง 

 
  

หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา เกณฑ์การตัดสิน 

1. มีหลักฐานการประชาสัมพันธ์การใช้ธุรกิจของ 
ผู้เรียนเป็นแหล่งเรียนรู้โดยใช้ช่องทางที่หลากหลาย 
ไมน่้อยกว่า 3 ช่องทาง  

 มีผลการปฏิบัติตามหลักฐานครบถ้วน 1 ข้อ = 1 คะแนน 
 มีผลการปฏิบัติตามหลักฐานครบถ้วน 2 ข้อ = 2 คะแนน 
 มีผลการปฏิบัติตามหลักฐานครบถ้วน 3 ข้อ = 3 คะแนน 
 มีผลการปฏิบัติตามหลักฐานครบถ้วน 4 ข้อ = 4 คะแนน 
 มีผลการปฏิบัติตามหลักฐานครบถ้วน 5 ข้อ = 5 คะแนน 
 

2. มีหลักฐานการใช้ธุรกิจของผู้เรียนเป็นแหล่ง 
เรียนรู้ภายในสถานศึกษา ประกอบด้วย  
บันทึกการขอเข้าศึกษาดูงานจากหน่วยงานภายใน  
สมุดบันทึกการเยี่ยมชม และภาพถ่ายการศึกษา 
ดูงาน 
3. มีหลักฐานการใช้ธุรกิจของผู้เรียนเป็นแหล่ง 
เรียนรู้จากหน่วยงานภายนอก ประกอบด้วย  
หนังสือการขอเข้าศึกษาดูงานจากหน่วยงาน 
ภายนอก สมุดบันทึกการเยี่ยมชม และภาพถ่าย 
การศึกษาดูงาน 
4. มีหนังสือแจ้งเชิญครูที่เกี่ยวกับการบ่มเพาะฯ  
เข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบการ 
บันทึกข้อความขอเข้ารับการฝึกอบรม และ 
หนังสือคำสั่งอนุญาตให้เข้ารับการฝึกอบรม 
5. มีรายงานการฝึกอบรม พร้อมด้วยเกียรติบัตร 
หรือวุฒิบัตร หรือประกาศนียบัตร หรือภาพถ่าย 
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ตอนที่ 3 ผลสัมฤทธิ์ของการบ่มเพาะผู้เรียนและการดำเนินงานของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 
 ประกอบด้วย 1 ตัวบ่งชี้ ดังนี้ 
 ตัวบ่งชี้ที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ของการบ่มเพาะผู้เรียนและการดำเนินงานของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ    

      อาชีวศึกษา (5 คะแนน) 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ของการบ่มเพาะผู้เรียนและการดำเนินงานของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ  
        อาชีวศึกษา 

หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา เกณฑ์การตัดสิน 
1. ผู้เรียนที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน 
ในสถานศึกษาอาชีวศึกษา ที่ได้ประกอบธุรกิจ 
ระหว่างเรียนไม่น้อยกว่า 3 ธุรกิจ  

 มีผลการปฏิบัติตามหลักฐานครบถ้วน 1 ข้อ = 1 คะแนน 
 มีผลการปฏิบัติตามหลักฐานครบถ้วน 2 ข้อ = 2 คะแนน 
 มีผลการปฏิบัติตามหลักฐานครบถ้วน 3 ข้อ = 3 คะแนน 
 มีผลการปฏิบัติตามหลักฐานครบถ้วน 4 ข้อ = 4 คะแนน 
 มีผลการปฏิบัติตามหลักฐานครบถ้วน 5 ข้อ = 5 คะแนน 
 

2. มีการนำสิ่งประดิษฐ์ โครงงานวิทยาศาสตร์ 
โครงการธุรกิจ โครงงาน งานวิจัย ฯลฯ มาต่อยอด
เชิงพาณิชย์โดยผู้เรียนอาชีวศึกษาที่ผ่านกระบวนการ
บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ไม่น้อยกว่า  
1 ธุรกิจ 
3. ผู้เรียนที่ผ่านการบ่มเพาะจากศูนย์บ่มเพาะฯ  
สำเร็จการศึกษาแล้วสามารถเป็นเจ้าของธุรกิจ 
ไม่น้อยกว่า 1 คน 
4. มีการวิเคราะห์ SWOT การดำเนินงานของศูนย์
บ่มเพาะฯ ในปีปัจจุบัน 
5. จัดทำแผนพัฒนาการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะฯ 
ในปีการศึกษาต่อไป 
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แบบประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับภาค 
ส่วนที่ 3 การจัดนิทรรศการ 

 

ชื่อสถานศึกษา......................................................................... จังหวัด.............................. ภาค........................ 

ชื่อธุรกิจ ................................................................................................................................ .............................. 

คำชี้แจง การจัดนิทรรศการและการนำเสนอสินค้าหรือบริการ ภายในเวลา  10 นาท ี คะแนนเต็ม 25 คะแนน 

ประเด็นการจัดนิทรรศการและการนำเสนอ    กรรมการคนที่ ........................ 

รายการ 
ระดับคะแนน 

1 2 3 4 5 
การจัดนิทรรศการและการนำเสนอ      
1. บูธนิทรรศการมีการออกแบบ ประดับตกแต่งสวยงาม น่าสนใจ  
    เหมาะสมกับธุรกิจที่นำเสนอ บรรยากาศในบูธดึงดูดความสนใจ  

     

2. เนื้อหาที่จัดแสดงมีความชัดเจน ครอบคลุม เหมาะสมกับพื้นท่ี  
    มีความน่าเชื่อถือ  

     

3. มีสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการ      
4. มีการสาธิตเกี่ยวกับกระบวนการผลิตสินค้าหรือการให้บริการ      

5. ผู้นำเสนอประจำบูธมีบุคลิกภาพท่ีดี มีความรอบรู้ในสินค้าหรือบริการ 
นำเสนอได้อย่างต่อเนื่อง สามารถตอบข้อซักถามได้ถูกต้อง และชัดเจน 

     

รวม      

รวมทั้งสิ้น  
 
 
 
 ลงชื่อ ...................................... ................... ผู้ประเมินผล 

 (....................................... .......................) 

 วันที่ .......... เดือน ............................ พ.ศ. .............  
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แบบประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับภาค 
ส่วนที่ 4 การนำเสนอผลการดำเนินงานของศูนย์ฯ 

วิทยาลัย ............................................................................. จังหวัด................................................. 
 

คำชี้แจง การนำเสนอหลักฐาน/ร่องรอยการดำเนินงานด้วย Power Point หรือสื่ออ่ืน  
 โดยหัวหน้าศูนย์ฯ หรือผู้แทน ภายในเวลา 10 นาที คะแนนเต็ม 10 คะแนน 

กรรมการคนที่ ................ 

รายการ 
ระดับคะแนน 

1 2 3 4 5 
1. การบริหารจัดการเป็นไปตามคู่มือการ
ปฏิบัติงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 

     

2. การบริหารงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรรตาม
ภารกิจอย่างครบถ้วน 

     

3. การพัฒนาศักยภาพผู้เรียนอาชีวศึกษาตาม
กระบวนการบ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 

     

4. การบ่มเพาะผู้เรียนอาชีวศึกษามีผลสัมฤทธิ์
เป็นไปตามเกณฑ์การประเมิน 

     

5. การนำเสนอเป็นลำดับขั้นตอน กระชับอยู่ใน
ระยะเวลาที่กำหนด 

     

รวมคะแนน      

รวมคะแนนทั้งสิ้น 10

25
× คะแนนที่ได้   = 

 
 
 
 ลงชื่อ ..................................................... ผู้ประเมินผล  

 (............................................................)  

 วันที.่.......... เดือน............................ พ.ศ.............. 
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แบบประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับภาค 
ส่วนที่ 5 การนำเสนอผลการดำเนินธุรกิจ 

วิทยาลัย ............................................................................. จังหวัด........................................ ......... 
 

คำชี้แจง การนำเสนอหลักฐาน/ร่องรอยการดำเนินงานด้วย Power Point  
 โดยผู้เรียนที่เป็นเจ้าของธุรกิจ ภายในเวลา 10 นาที คะแนนเต็ม 10 คะแนน 

กรรมการคนที่ ............... 

รายการ 
ระดับคะแนน 

1 2 3 4 5 
1. การบริหารจัดการธุรกิจ 

    1.1 ด้านการผลิต      

    1.2 ด้านการตลาด      

    1.3 ด้านการจัดการ      

    1.4 ด้านการเงิน (งบกำไรขาดทุน และงบแสดงฐานะการเงิน)      

2. การบริหารจัดการเงินทุนที่ได้รับจัดสรร เพ่ือดำเนินธุรกิจ      

3. สรุปและรายงานผลการดำเนินธุรกิจ ตามกระบวนการ PDCA      

4. การนำเสนอเป็นลำดับขั้นตอน ภายในระยะเวลาที่กำหนด      

รวมคะแนน      

รวมคะแนนทั้งสิ้น 10

35
× คะแนนที่ได้  = 

 
 
 ลงชื่อ ..................................................... ผู้ประเมินผล  

 (............................................................)  

 วันที่ ......... เดือน ............................ พ.ศ. .............  

  



คู่มือการปฏิบัติงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา  100 

แบบประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับภาค 
ส่วนที่ 6 การสัมภาษณ์ผู้เรียนที่เป็นเจ้าของธุรกิจ 

วิทยาลัย ............................................................................ จังหวัด.......................................... 
 

คำชี้แจง สัมภาษณ์ผู้เรียนที่เป็นเจ้าของธุรกิจ ภายในเวลา 10 นาท ีคะแนนเต็ม 10 คะแนน 

การสัมภาษณ์ผู้เรียน       กรรมการคนที่ ........................ 

รายการ 
ระดับคะแนน 

1 2 3 4 5 
1. กระบวนการบริหารจัดการธุรกิจ (ด้านการผลิต/การบริการ 
ด้านการตลาด ด้านการจัดการ และด้านการเงิน) 

     

2. สินค้าหรือบริการ แปลกใหม่ สร้างสรรค์ น่าสนใจ สอดคล้อง
กับวิถีชีวิตของกลุ่มเป้าหมาย (Life Style) สามารถแข่งขันกับ
คู่แข่งในตลาด ทั้งปัจจุบันและอนาคตได้ 

     

3. การจัดการปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินธุรกิจ       

4. แผนการดำเนินธุรกิจในอนาคต      

รวม      

รวมทั้งสิ้น 𝟏𝟎

𝟐𝟎
× คะแนนที่ได้  = 

 
 
 
 ลงชื่อ ............................................... ผู้ประเมินผล 

 (...................................................) 

 วันที่ ......... เดือน .............................. พ.ศ. ............. 
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แบบประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับภาค 
ส่วนที่ 7 การสัมภาษณ์ครูที่ปรึกษาธุรกิจของผู้เรียนที่มานำเสนอ 

วิทยาลัย .............................................................................. จังหวัด....................................  
 

คำชี้แจง การสัมภาษณ์ครูที่ปรึกษาธุรกิจ ภายในเวลา 10 นาท ีคะแนนเต็ม 10 คะแนน 

การสัมภาษณ์        กรรมการคนที่ ........................ 

รายการ 
ระดับคะแนน 

1 2 3 4 5 

1. การให้คำปรึกษาในการเขียนแผนธุรกิจ การจัดตั้งธุรกิจ และ  
การดำเนินงานของกลุ่มธุรกิจ 

     

2. นิเทศติดตาม ให้คำแนะนำ ช่วยแก้ไขปัญหาการดำเนินงานของ
กลุ่มธุรกิจ ด้านการผลิต/การบริการ ด้านการตลาด ด้านการ
จัดการ และด้านการเงิน พร้อมทั้งรายงานผลการนิเทศเสนอ
ผู้บริหารสถานศึกษา 

     

3. ประสานงานจัดหาครูที่ปรึกษาเฉพาะด้าน/ผู้ทรงคุณวุฒิ เพ่ือให้
คำแนะนำในการดำเนินธุรกิจ 

     

4. ขั้นตอนการให้คำปรึกษาแนะนำกลุ่มธุรกิจในการจัดทำเอกสาร 
รายงานสรุปผลการดำเนินธุรกิจ ตามกระบวนการ PDCA  

     

รวม      

รวมทั้งสิ้น 𝟏𝟎

𝟐𝟎
× คะแนนที่ได้  = 

 
 
 

 ลงชื่อ ............................................... ผู้ประเมินผล 

 (................................... ................) 

 วันที่ ......... เดือน .............................. พ.ศ. ............. 

  



คู่มือการปฏิบัติงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา  102 

แบบประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับภาค 
ส่วนที่ 8 สินค้า/บริการมีความแปลกใหม่ โดดเด่น น่าสนใจ สอดคล้องกับ 

วิถีชีวิต (Life Style) สามารถแข่งขันกับคู่แข่งในตลาดได้ ในปัจจุบันและอนาคต 

วิทยาลัย .............................................................................. จังหวัด....................................  
ชื่อธุรกิจ.................................................. 

 
ประเภทธุรกิจ     ผลิตเพ่ือจำหน่าย   ซื้อมาขายไป   บริการ 
ประเภทสินค้า/บริการ   อาหาร    ของใช้/ของตกแต่ง  
    บริการ   อ่ืนๆ............................................ 

 
 

คำชี้แจง การประเมินสินค้า/บริการโดยคณะกรรมการ    คะแนนเต็ม 25 คะแนน   
    กรรมการคนที่ ........................ 

รายการ 
ระดับคะแนน 

1 2 3 4 5 

1. สินค้า/บริการ มีความแปลกใหม่ โดดเด่น      

2. สินค้า/บริการ มีความสอดคล้องกับวิถีชีวิต (life Style)      

3. สินค้า/บริการ ที่ผลิตจากสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม      

4. สินค้า/บริการ สามารถแข่งขันกับคู่แข่งในตลาดปัจจุบัน/ 
    ตลาดอนาคต 

     

5. สินค้า/บริการ มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาช่อง 
    ทางการจัดจำหน่าย 

     

รวม      

รวมทั้งสิ้น  

 
 
 

 ลงชื่อ ............................................... ผู้ประเมินผล 

 (................................... ................) 

 วันที่ ......... เดือน .............................. พ.ศ. ............. 
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แบบสรุปคะแนน 
การประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับภาค 

วิทยาลัย ............................................................ จังหวัด................................... ภาค............................... 

รายการ 
คะแนน 

เต็ม ที่ได้ 
ส่วนที่ 1 การรายงานข้อมูลการดำเนินงานในระบบออนไลน์ ที่ bic.nawamin.ac.th 
          ตัวบ่งชี้ที่ 1 รายงานการปฏิบัติงานการส่งเสริมศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการ  
                        อาชีวศึกษา 

10 
 

ส่วนที่ 2 เครื่องมือการประเมินศูนย์บ่มเพาะฯ  
     ตอนที่ 1 ศักยภาพศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา  
          ตัวบ่งชี้ที่ 1 สำนักงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 5  
          ตัวบ่งชี้ที่ 2 การบริหารงานของหัวหน้าศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 5  
          ตัวบ่งชี้ที่ 3 การสนับสนุนของผู้บริหารสถานศึกษา 5  
     ตอนที่ 2 การดำเนินการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนในสถานศึกษาอาชีวศึกษา  
          ตัวบ่งชี้ที่ 1 การพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ด้านการ/ฝึกอบรม 10  
          ตัวบ่งชี้ที่ 2 การพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ด้านการศึกษาดูงาน 5  
          ตัวบ่งชี้ที่ 3 การประเมินคุณภาพ และความเป็นไปได้ของแผนธุรกิจ 5  
          ตัวบ่งชี้ที่ 4 การส่งเสริมการประกอบธุรกิจ 5  
          ตัวบ่งชี้ที่ 5 การดำเนินงานตามแผนธุรกิจใหม่ 5  
          ตัวบ่งชี้ที่ 6 การดำเนินงานตามแผนธุรกิจเดิมหรือต่อยอดธุรกิจเดิม 5  
          ตัวบ่งชี้ที่ 7 การใช้ธุรกิจในสถานศึกษาเป็นแหล่งการเรียนรู้และการพัฒนา 
                        ศักยภาพครูที่ปรึกษาธุรกิจหรือครูที่เก่ียวข้อง 

5 
 

     ตอนที่ 3 ผลสัมฤทธิ์ของการบ่มเพาะผู้เรียนและการดำเนินงานของศูนย์บ่มเพาะ 
                ผู้ประกอบการอาชีวศึกษา  
          ตัวบ่งชี้ที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ของการบ่มเพาะผู้เรียนและการดำเนินงานของศูนย์บ่มเพาะ 
                        ผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 5  
ส่วนที่ 3 การจัดนิทรรศการ 25  
ส่วนที่ 4 การนำเสนอผลการดำเนินงานของศูนย์ฯ โดยหัวหน้าศูนย์ หรือผู้แทน 10  
ส่วนที่ 5 การนำเสนอผลการดำเนินธุรกิจ ตามส่วนที่ 3 โดยผู้เรียน 10  
ส่วนที่ 6 การสัมภาษณ์ผู้เรียนที่เป็นเจ้าของธุรกิจ 10  
ส่วนที่ 7 การสัมภาษณ์ ครูที่ปรึกษาธุรกิจของผู้เรียนที่มานำเสนอ 10  
ส่วนที่ 8 สินค้า/บริการมีความแปลกใหม่ โดดเด่น น่าสนใจ สอดคล้องกับ 
วิถีชีวิต (Life Style) สามารถแข่งขันกับคู่แข่งในตลาดได้ ในปัจจุบันและอนาคต 

25 
 

รวมทั้งหมด 160  
 

 ลงชื่อ ............................................... ผู้ประเมินผล 
 (................................... ................) 
 วันที่ ......... เดือน .............................. พ.ศ. .............  
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แบบสรุปคะแนน 
การประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับภาค 

วิทยาลัย ................................................... .................. จังหวัด...............................................  
 

รายการ 
คะแนนจากกรรมการคนที่ รวม

คะแนน 1 2 3 4 
ส่วนที่ 1 
          ตัวบ่งชี้ที่ 1      
ส่วนที่ 2 
     ตอนที่ 1 
          ตัวบ่งชี้ที่ 1      
          ตัวบ่งชี้ที่ 2      
          ตัวบ่งชี้ที่ 3      
     ตอนที่ 2 
          ตัวบ่งชี้ที่ 1      
          ตัวบ่งชี้ที่ 2      
          ตัวบ่งชี้ที่ 3      
          ตัวบ่งชี้ที่ 4      
          ตัวบ่งชี้ที่ 5      
          ตัวบ่งชี้ที่ 6      
          ตัวบ่งชี้ที่ 7      
     ตอนที่ 3 
          ตัวบ่งชี้ที่ 1      
ส่วนที่ 3      
ส่วนที่ 4      
ส่วนที่ 5      
ส่วนที่ 6      
ส่วนที่ 7      
ส่วนที่ 8      

รวม      
คะแนนร้อยละ  

ระดับ 1 ดาว    2 ดาว    3 ดาว    4 ดาว     
 

      
ลงชื่อ ............................................... ประธานกรรมการ 

                                                        ( ....................................... ............... ) 
                                       ตำแหน่ง ............................................................................  
            วันที่ ......... เดือน ............................ พ.ศ. .............  
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แบบสรุปคะแนน 
การประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับภาค 

ภาค ................................................................................ 
 

ลำดับ สถานศึกษา คะแนนรวม ระดับดาว หมายเหตุ 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 
 
 
     ลงชื่อ ................................................... ประธานกรรมการ 
                                                  ( .................................................................... ) 
                                            ตำแหน่ง ..................................................... .................... 
            วันที่ ......... เดือน ............................ พ.ศ. .............  
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บทที่ 9 
การประเมินผลการดำเนินงานของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา  

ระดับชาติ 
 
1. ความเป็นมา 
 การประเมินผลการดำเนินงานของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาระดับชาติ เป็นการประเมินผล
การดำเนินงานของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาของรัฐบาลจากแต่ละภาค 
ที่มีผลการประเมินระดับอาชีวศึกษาภาค ระดับ 4 ดาว เพ่ือให้ได้สถานศึกษาต้นแบบที่ได้ดำเนินการไปตาม
เจตนารมณ์ของวัตถุประสงค์ และเป้าหมาย 
 
2. วัตถุประสงค์ของการประเมิน 
 เพ่ือคัดเลือกสถานศึกษาต้นแบบที่มีผลดำเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมาย 
 
3. คณะกรรมการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาระดับชาติ 
 คณะกรรมการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับชาติ ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ 
แต่งตั้งโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 
4. คุณสมบัติของคณะกรรมการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับชาติ 
 1. เป็นคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 2. เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และเข้าใจในบริบทของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา  
ของสถานศึกษา หรือเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถในการประกอบธุรกิจ 
 
5. แนวทางการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาระดับชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

คณะกรรมการดำเนินการประเมินศูนย์บ่มเพาะฯ 

ประธานคณะกรรมการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับชาติ 
รายงานผลการประเมิน ให้กับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 

ประธานคณะกรรมการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับชาติ 
แจ้งกำหนดการไปยังสถานศึกษาที่มีผลการประเมินระดับ 4 ดาวเพ่ือรับการประเมิน 

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
ประกาศผลการประเมินสถานศึกษาต้นแบบด้านการบ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 

คณะกรรมการฯ รายงานผล ให้กับประธานคณะกรรมการประเมินฯ ระดับชาติ 
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6. การประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา เพื่อค้นหาสถานศึกษาที่ มีความเป็นเลิศ  
   ด้านการบ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับชาติใช้เครื่องมือในการประเมิน ดังนี้ 
 ส่วนที่ 1 การจัดนิทรรศการ นำเสนอธุรกิจที่เป็นธุรกิจเดียวกับธุรกิจที่ใช้ในการประเมินระดับภาค 
 ส่วนที่ 2 การนำเสนอผลการดำเนินงาน และสัมภาษณ์ผู้เรียนที่เป็นเจ้าของธุรกิจ 
  1. ด้านนวัตกรรมของสินค้าหรือบริการ  
  2. ด้านกระบวนการบริหารจัดการธุรกิจ 
  3. ด้านความยั่งยืนของธุรกิจ  
   3.1 การดำเนินการของธุรกิจในปัจจุบัน 
   3.2 แผนการตลาดในอนาคต 
   3.3 ความเป็นไปได้ของธุรกิจ โดยพิจารณาจากงบกำไรขาดทุนของธุรกิจ งบแสดง   
         ฐานะทางการเงิน 
 

7. ผลการประเมินระดับชาติ พิจารณาจากเกณฑ์การประเมิน ดังนี้ 
  ระดับ 5 ดาว   คะแนนร้อยละ 90 – 100 
  ระดับ 4 ดาว   คะแนนร้อยละ 80 – 89 
  ระดับ 3 ดาว   คะแนนร้อยละ 70 – 79 
  ระดับ 2 ดาว   คะแนนร้อยละ 60 – 69 
  ระดับ 1 ดาว   คะแนนร้อยละ   1 – 59 
 
8. การดำเนินการหลังการประเมิน  
 สถานศึกษาที่มีผลการประเมินผ่านเกณฑ์ที่กำหนดทุกระดับจะได้รับการจัดสรรงบประมาณสนับสนุน
การดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะฯ ตามผลการประเมินของคณะกรรมการ โดยสถานศึกษาที่เข้ารับการประเมิน
ในระดับชาติจะได้รับเกียรติบัตร และสถานศึกษาที่มีผลการประเมินระดับชาติ 5 ดาว จะได้รับโล่รางวัลเชิดชู
เกียรต ิ
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แบบประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับชาติ 
ส่วนที่ 1 การจัดนิทรรศการ 

 
ชื่อสถานศึกษา ................................................................................ จังหวัด......................... ภาค..................... 
ชื่อธุรกิจ ............................................................................................................................ .................................. 
 

คำชี้แจง การจัดนิทรรศการ เป็นธุรกิจเดียวกับการประเมินระดับภาค 
            และนำเสนอสินค้าหรือบริการ ภายในเวลา  10 นาที  คะแนนเต็ม 40 คะแนน 
 

ประเด็นการจัดนิทรรศการและการนำเสนอ    กรรมการคนที่ ........................ 

รายการ 
ระดับคะแนน 

1 2 3 4 5 
การจัดนิทรรศการและการนำเสนอ      
1. บูธนิทรรศการมีการออกแบบ ประดับตกแต่งสวยงาม น่าสนใจ  
    เหมาะสมกับธุรกิจที่นำเสนอ บรรยากาศในบูธดึงดูดความสนใจ  

     

2. เนื้อหาที่จัดแสดงมีความชัดเจน ครอบคลุม เหมาะสมกับพื้นท่ี  
    มีความน่าเชื่อถือ  

     

3. มีสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการ      
4. มีการสาธิตเกี่ยวกับกระบวนการผลิตสินค้าหรือการให้บริการ      

5. ผู้นำเสนอประจำบูธมีบุคลิกภาพท่ีดี มีความรอบรู้ในสินค้าหรือบริการ 
นำเสนอได้อย่างต่อเนื่อง สามารถตอบข้อซักถามได้ถูกต้อง และชัดเจน 

     

รวม      

รวมทั้งสิ้น 𝟒𝟎 

𝟐𝟓
× คะแนนที่ได้ = 

 
 
 
 ลงชื่อ ..................................................... ผู้ประเมินผล  

 (............................................................)  

 วันที่ .......... เดือน ............................ พ.ศ. ............. 
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แบบประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับชาติ 
ส่วนที่ 2 การนำเสนอผลการดำเนินงาน และสัมภาษณ์ผู้เรียน 

การนำเสนอผลการดำเนินงาน 

วิทยาลัย ............................................................................. จังหวัด............................... .................. 
 

คำชี้แจง  การนำเสนอผลการดำเนินธุรกิจด้วย Power Point โดยผู้เรียนที่เป็นเจ้าของธุรกิจ   
             นำเสนอภายในเวลา 10 นาที คะแนนเต็ม 20 คะแนน 
   (นำเสนอธุรกิจที่เป็นธุรกิจเดียวกับธุรกิจที่ใช้ในการประเมินระดับภาค) 
                 กรรมการคนที่ ............. 

รายการ 
ระดับคะแนน 

1 2 3 4 5 
1. การบริหารจัดการธุรกิจ 
    1.1 ด้านการผลิต      
    1.2 ด้านการตลาด      
    1.3 ด้านการจัดการ      
    1.4 ด้านการเงิน (งบกำไรขาดทุน และงบแสดงฐานะการเงิน)      

2. การบริหารจัดการเงินทุนที่ได้รับจัดสรร เพ่ือดำเนินธุรกิจ      

3. สินค้าหรือบริการ แปลกใหม่ สร้างสรรค์ น่าสนใจ สอดคล้อง
กับวิถีชีวิตของกลุ่มเป้าหมาย (Life Style) และสามารถจำหน่ายได้ 

     

4. สรุปและรายงานผลการดำเนินธุรกิจ ตามกระบวนการ PDCA      

5. การนำเสนอเป็นลำดับขั้นตอน ภายในระยะเวลาที่กำหนด      

รวมคะแนน      

รวมคะแนนทั้งสิ้น 20

40
× คะแนนที่ได้  = 

 
 
 ลงชื่อ ..................................................... ผู้ประเมินผล  

 (............................................................)  

 วันที่ ......... เดือน ............................ พ.ศ. ............. 
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แบบประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับชาติ 
ส่วนที่ 2 การนำเสนอผลการดำเนินงาน และสัมภาษณ์ผู้เรียน 

การสัมภาษณ์ผู้เรียนที่เป็นเจ้าของธุรกิจ 

วิทยาลัย................................................................................. จังหวัด......................................... 
 

คำชี้แจง มีการสัมภาษณ์ผู้เรียนที่เป็นเจ้าของธุรกิจ ภายในเวลา 10 นาท ีคะแนนเต็ม 40 คะแนน 
 

การสัมภาษณ์ผู้เรียน       กรรมการคนที่ ........................ 

รายการ 
ระดับคะแนน 

1 2 3 4 5 
1. กระบวนการบริหารจัดการธุรกิจ (ด้านการผลิต/การบริการ 
ด้านการตลาด ด้านการจัดการ และด้านการเงิน) 

     

2. สินค้าหรือบริการ แปลกใหม่ สร้างสรรค์ น่าสนใจ สอดคล้อง
กับวิถีชีวิตของกลุ่มเป้าหมาย (Life Style) สามารถแข่งขันกับ
คู่แข่งในตลาด ทั้งปัจจุบันและอนาคตได้ 

     

3. การจัดการปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินธุรกิจ       

4. แผนการดำเนินธุรกิจในอนาคต      

รวม      

รวมทั้งสิ้น 𝟒𝟎

𝟐𝟎
×  คะแนนที่ได้  = 

 
 
 
 ลงชื่อ ................................................. ผู้ประเมินผล 

 (...................................................) 

 วันที่........... เดือน............................ พ.ศ.............. 
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แบบสรุปคะแนน 
การประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับชาติ 

วิทยาลัย............................................................ จังหวัด.................................. ภาค................................. 

กรรมการคนที่................... 

รายการ 
คะแนน 

เต็ม ที่ได้ 
ส่วนที่ 1 การจัดนิทรรศการ 40  

ส่วนที่ 2 การสัมภาษณ์  
         2.1 การนำเสนอผลการดำเนินงาน โดยผู้เรียนที่เป็นเจ้าของธุรกิจ 20  
         2.2  การสัมภาษณ์ผู้เรียนที่เป็นเจ้าของธุรกิจ 40  

รวมคะแนน 100  

เหลือ 50  
 

 
 

ลงชื่อ ........................................................ ผู้ประเมินผล      
(..........................................................................) 

 วันที่........... เดือน............................ พ.ศ..............  
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แบบสรุปคะแนน 
การประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับชาติ 

วิทยาลัย ........................................................... จังหวัด............................... ภาค............................... 
 

รายการ 
คะแนนจากกรรมการคนที่ 

รวมคะแนน 
1 2 3 4 

ส่วนที่ 1 การจัดนิทรรศการ      

ส่วนที่ 2 การสัมภาษณ์      
      2.1 การนำเสนอผลการดำเนินงาน  
           โดยผู้เรียนที่เป็นเจ้าของธุรกิจ 

     

      2.2 การสัมภาษณ์ผู้เรียนที่เป็นเจ้าของธุรกิจ      

รวม      

คะแนนร้อยละ  

ระดับ 
 1 ดาว       2 ดาว       3 ดาว  
 4 ดาว       5ดาว 

 
 
 ลงชื่อ................................................... ประธานกรรมการ 

      (..............................................................) 

 ตำแหน่ง............................................ .................... 

       วันที่........... เดือน................................ พ.ศ. ............. 
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แบบสรุปคะแนน 
การประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับชาติ 

ภาค............................................................................................ 
 

ลำดับ สถานศึกษา คะแนนรวม ระดับดาว หมายเหตุ 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 
 
 
 ลงชื่อ ................................................... ประธานกรรมการ  

          (.............................................................) 

 ตำแหน่ง .......................................................................... 

 วันที่........... เดือน................................ พ.ศ. .............  

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการจัดทำ 
  



 

 



 

 



 

 


