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ค าน า 

คู่มือการปฏิบัติงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาฉบับนี้ จัดท าขึ้นโดยส านักบริหารการ
อาชีวศึกษาเอกชน  เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม  พ .ศ . 2562 โดยใช้เกณฑ์การประเมินศูนย์บ่มเพาะ
ผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ของส านักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ  และจะเริ่มทดลองใช้ในปี
การศึกษา 2562 คู่มือนี้จัดท าขึ้นเพ่ือให้ผู้เกี่ยวข้องในระดับสถานศึกษา  ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด      
ระดับอาชีวศึกษาภาค และระดับชาติ ได้ใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานตามภารกิจของแต่ละระดับต่อไป 

คู่มือการปฏิบัติงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาฉบับนี้  ส าเร็จลงได้ด้วยความ
อนุเคราะห์จาก ศึกษานิเทศก์ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาค ทั้ง 5 ภาค ผู้บริหารสถานศึกษา 
หัวหน้าศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ของสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนและผู้เชี่ยวชาญ
ทางด้านการบ่มเพาะผู้ประกอบการที่ให้ค าแนะน า ให้ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการ
ขับเคลื่อนศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาในสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน  

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือการปฏิบัติงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาในสถานศึกษา
อาชีวศึกษาเอกชนฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา
ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ต่อไป 
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บทที ่1 
ภารกิจของส านักบริหารการอาชีวศึกษาเอกชน 

 
1.1 ความเป็นมาและความส าคัญ  

รัฐบาลมีนโยบายในการส่งเสริมให้เกิดผู้ประกอบการใหม่เพ่ิมขึ้นทั้งในขนาดกลางและขนาดย่อม  
เพ่ือเป็นรากฐานส าคัญทางเศรษฐกิจ อันจะนาไปสู่การพัฒนาด้านต่าง ๆ ของประเทศ โดยเร่งรัดการ
ด าเนินการที่เกี่ยวเนื่องทั้งในองค์กรภาครัฐและเอกชน  เพ่ือขับเคลื่อนนโยบายให้เป็นรูปธรรม อาทิ  
สตาร์ทอัพไทยแลนด์ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการรายใหม่ได้น าเสนอนวัตกรรมของ
ผลิตภัณฑ์ที่มีความน่าสนใจ และมีความเป็นไปได้ในการต่อยอดไปสู่เชิงพาณิชย์อย่างเต็มรูปแบบ  ทั้งนี้
คณะกรรมการนโยบายและพัฒนาการศึกษา หรือซุปเปอร์บอร์ดการศึกษา ได้ให้ความส าคัญกับการ
ส่งเสริมให้ผู้ที่จบอาชีวศึกษา มีองค์ความรู้ด้านธุรกิจ สามารถออกไปเป็นผู้ประกอบการที่ตั้งตัวได้         
โดยไม่จ าเป็นต้องเข้าสู่ภาคแรงงานเพียงอย่างเดียว  

ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นหน่วยงานหลักในการจัดการศึกษาและฝึกอบรม
วิชาชีพ เพ่ือผลิตและพัฒนาก าลังคนทั้งในระดับกึ่งฝีมือ ระดับฝีมือ ระดับเทคนิค และระดับเทคโนโลยีใน
ทุกสาขาวิชาอย่างมีคุณภาพและมาตรฐานสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม
และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสนองความต้องการของตลาดแรงงาน  และการประกอบอาชีพอิสระ  
โดยมีการจัดท าแผนงาน โครงการ และกิจกรรมพัฒนาการศึกษาวิชาชีพด้วยการพัฒนาทักษะพ้ืนฐานของ
ผู้เรียนอาชีวศึกษาให้มีความรู้ทางด้านการจัดการธุรกิจอย่างแท้จริง ตลอดจนพัฒนาทักษะในการคิดเชิง
สร้างสรรค์ (Creative thinking) ด้วยการสร้างชิ้นงาน สิ่งประดิษฐ์ หรือนวัตกรรมใหม่ตามสาขาวิชาชีพ
และน ามาต่อยอดในเชิงพาณิชย์ รวมไปถึงการสร้างเครือข่ายเพ่ือพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ให้สามารถ
สร้างช่องทางการเข้าถึงแหล่งทุนและองค์ความรู้ทางธุรกิจ เพ่ือเพ่ิมช่องทางอาชีพ (Career path) ให้กับ
ผู้เรียน สามารถประกอบธุรกิจได้อย่างเป็นรูปธรรม  

ส านักบริหารการอาชีวศึกษาเอกชน มีการด าเนินโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระใน
กลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา ซึ่งอยู่ในแผนงานบูรณาการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่มุ่งให้องค์
ความรู้ด้านธุรกิจแก่นักเรียน นักศึกษาและส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการแก่ผู้เรียนผ่านกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน และกิจกรรมภายใต้ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา  โดยก าหนดให้ทุก
สถานศึกษาจัดตั้ งศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา  เ พ่ือพัฒนาศักยภาพของผู้ เรียนให้มี
ประสบการณ์ การท าธุรกิจทั้งในและนอกสถานศึกษา เพ่ือน าความรู้และประสบการณ์ต่อยอดไปเป็น
ผู้ประกอบการ ซึ่งจะเป็นแนวทางในการสร้างอาชีพและสร้างรายได้ต่อไปในอนาคต  
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1.2 วัตถุประสงค์  
1. เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษามีศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ  
2. เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนให้ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาในสถานศึกษาอาชีวศึกษา

เอกชน สามารถน ากลไกการขับเคลื่อนผู้เรียนอาชีวศึกษาของศูนย์บ่มเพาะให้มีทักษะในการเป็น
ประกอบการ หรือสามารถพัฒนาต่อยอดธุรกิจเดิม  

3. ส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการอาชีวศึกษาที่มีศักยภาพและความพร้อมในการเป็น
ผู้ประกอบการให้ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้สามารถเป็นผู้ประกอบการได้อย่างเข้มแข็งและ
ยั่งยืน 

1.3 เป้าหมาย  
1. เชิงปริมาณ 
1.1 สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จ านวน 474  

แห่ง มีศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาที่มีประสิทธิภาพ  
1.2 จ านวนผู้เรียนอาชีวศึกษาที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนในสถานศึกษาอาชีวศึกษา 

เอกชนไม่น้อยกว่า 4,000 คน  
1.3 จ านวนผู้เรียนที่ผ่านการบ่มเพาะจากศูนย์บ่มเพาะฯ ส าเร็จการศึกษาแล้วสามารถเป็นเจ้าของ

ธุรกิจ ไม่น้อยกว่า 20 คน  
1.4 มีการน าสิ่งประดิษฐ์ โครงงานวิทยาศาสตร์ โครงการธุรกิจ โครงงาน งานวิจัย ฯลฯ มาต่อ

ยอดเชิงพาณิชย์ ไม่น้อยกว่า 5 ธุรกิจ  

2. เชิงคุณภาพ  
2.1 สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีศูนย์บ่มเพาะ

ผู้ประกอบการอาชีวศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ  
2.2 สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีการส่งเสริม 

สนับสนุน และพัฒนาขีดความสามารถให้ผู้เรียนประกอบธุรกิจ หรือพัฒนาต่อยอดธุรกิจเดิม  

1.4 ตัวช้ีวัดความส าเร็จ  
1. สถานศึกษามีศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาที่มีประสิทธิภาพ  
2. ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษามีการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาขีดความสามารถ

ผู้เรียนในสถานศึกษาอาชีวศึกษา ให้ประกอบธุรกิจของตนเอง หรือพัฒนาต่อยอดธุรกิจเดิม  
3. ผู้เรียนที่ผ่านการบ่มเพาะจากศูนย์บ่มเพาะฯ แล้วสามารถเป็นเจ้าของธุรกิจของตนเอง  
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1.5 ประโยชน์ที่จะได้รับ  
1. สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทุกแห่ง           

มีศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาที่มีประสิทธิภาพ  
2. สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทุกแห่ง           

มีการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาขีดความสามารถให้ผู้เรียนประกอบธุรกิจ หรือพัฒนาต่อยอดธุรกิจเดิม  
3. ผู้เรียนที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนได้ประกอบธุรกิจระหว่างเรียน  
4. ผู้เรียนที่ผ่านการบ่มเพาะจากศูนย์บ่มเพาะฯ และส าเร็จการศึกษาแล้วสามารถเป็นเจ้าของ

ธุรกิจ  
5. มีการน าสิ่งประดิษฐ์ โครงงานวิทยาศาสตร์ โครงการธุรกิจ โครงงาน ฯลฯ มาต่อยอดในเชิง

พาณิชย์  

1.6 นิยามศัพท์  
คู่มือการปฏิบัติงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาในสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน 

หมายถึง แนวทางการใช้บริหารจัดการสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนในการขับเคลื่อนศูนย์บ่มเพาะ
ผู้ประกอบการอาชีวศึกษา  

สถานศึกษา หมายถึง สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา  

ผู้บริหารสถานศึกษา หมายถึง ผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนในสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประกอบด้วย ผู้รับใบอนุญาต, ผู้จัดการ, ผู้อ านวยการ 

ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา หมายถึง หน่วยงานที่ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาจัดตั้งในทุกสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนและ
พัฒนาขีดความสามารถของผู้เรียนและประชาชนทั่วไปที่สนใจให้สามารถน าความรู้  ทักษะวิชาชีพเพ่ือ
สร้างเสริมประสบการณ์เชิงพาณิชย์ ให้มีความพร้อมที่จะเริ่มต้นธุรกิจของตนเอง หรือพัฒนาต่อยอดธุรกิจ
เดิมได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน  

ภารกิจ หมายถึง หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้บริหารสถานศึกษาต่อศูนย์บ่มเพาะ
ผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 

กระบวนการบ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา หมายถึง ผู้เรียนอาชีวศึกษาเอกชนที่ผ่านการ
บ่มเพาะจากศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา หรือผ่านการเรียนในหลักสูตรรายวิชาเกี่ยวกับการ
เป็นผู้ประกอบการ หรือผ่านการด าเนินธุรกิจในโครงการหารายได้ระหว่างเรียน หรือผ่านการด าเนินธุรกิจ
ในรายวิชาโครงการ หรือเข้ารับค าปรึกษาแนะน าจากครูที่ปรึกษาธุรกิจของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ
อาชีวศึกษา ซึ่งสามารถน าองค์ความรู้ไปใช้ในการประกอบธุรกิจได้ด้วยตนเอง  

การพัฒนาศักยภาพผู้เรียน หมายถึง การฝึกอบรมและการศึกษาดูงานด้านการเป็นผู้ประกอบการ  
หัวหน้าศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา หมายถึงครูในสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนที่

ได้รับการแต่งตั้งเป็นหัวหน้าศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 
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ผู้เรียนอาชีวศึกษา หมายถึง นักเรียน นักศึกษา ที่ก าลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาอาชีวศึกษา
เอกชน หรือประชาชนทั่วไป  ที่สนใจเข้ารับการบ่มเพาะการเป็นผู้ประกอบการในศูนย์บ่มเพาะ
ผู้ประกอบการอาชีวศึกษา  

ประชาชน หมายถึง บุคคลที่มีความสนใจในการขอค าปรึกษา แนะน าในการพัฒนาธุรกิจ        
ได้สมัครเป็นสมาชิก และผ่านกระบวนการบ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา  

ป้ายศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา  หมายถึง  ป้ายส านักงานศูนย์บ่มเพาะ
ผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ที่จัดท าโดยวัสดุที่มีความแข็งแรงทนทาน ไม่ควรเป็นไวนิลหรือฟิวเจอร์บอร์ด 
หรือสติ๊กเกอร์ โดยมีขนาดความกว้าง x ความยาว ของป้ายให้มีความเหมาะสมกับขนาดของพ้ืนที่ หรือ
ส านักงานศูนย์บ่มเพาะฯ และมีข้อความตัวอย่าง ดังต่อไปนี้  

ป้ายส านักงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา  
 
  
 
 
 
 
1.7 กิจกรรมตามภารกิจของส านักการบริหารอาชีวศึกษาเอกชน 

ส านักการบริหารอาชีวศึกษาเอกชน ได้ด าเนินการโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระใน
กลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา และก าหนดแนวทางการบริหารงานไว้ดังนี้  

1. การบริหารจัดการ  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 
วิทยาลัย............................................จังหวัด.................................... 

 

ส านักการบริหารอาชีวศึกษาเอกชน 
 

สถานศึกษา 

ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 
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2. การประเมินผลการด าเนินงาน  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เพ่ือส่งเสริมการด าเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาของสถานศึกษาให้เกิดผล
สัมฤทธิ์บรรลุตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และตัวชี้วัดความส าเร็จ ส านักการบริหารอาชีวศึกษาเอกชน    
ได้ก าหนดกรอบการด าเนินการไว้ดังนี้  

1. ก าหนดนโยบาย เป้าหมาย กรอบทิศทางและแนวปฏิบัติที่ชัดเจนเกี่ยวกับการด าเนินงานของ
ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาให้กับสถานศึกษา  

2. ก าหนดแผนการด าเนินงานและการบริหารจัดการงบประมาณ ตามกิจกรรมส่งเสริมการ
ด าเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาของสถานศึกษา  

3. จัดท าเอกสารแนวทางการปฏิบัติงานตามกิจกรรมส่งเสริมการด าเนินงานศูนย์บ่มเพาะ
ผู้ประกอบการอาชีวศึกษาของสถานศึกษา และแนวทางการรายงานผลการด าเนินงานผ่านระบบออนไลน์  

4. ส่งเสริม สนับสนุนการด าเนินงานของสถานศึกษาให้สามารถด าเนินงานตามภารกิจของศูนย์
บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาได้สอดคล้องกับเป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

5. ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของสถานศึกษา ตามกิจกรรมส่งเสริมการ
ด าเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาของสถานศึกษา โดยการด าเนินงานจะแบ่งออกเป็น     
3 รูปแบบ คือ  

รูปแบบที่ 1 การติดตามความก้าวหน้าการด าเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ
อาชีวศึกษาของสถานศึกษา โดยการรายงานผ่านระบบออนไลน์  

รูปแบบที่ 2 การติดตามผลการด าเนินงาน ตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติม ด้วยแบบสอบถาม 

การประเมินผลการด าเนินงาน ระดับชาติ 

การประเมินผลการด าเนินงาน ระดับภาค 

การประเมินผลการด าเนินงาน ระดับจังหวัด 

การประเมินผลการด าเนินงาน ระดับสถานศึกษา 
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รูปแบบที่ 3 การประเมินผลการด าเนินงานของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 
ของสถานศึกษาระดับสถานศึกษา ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ 

6. จัดประชุมวิชาการ การด าเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาของสถานศึกษา 
ประกอบด้วย  

6.1 กิจกรรมเชิดชู เกียรติสถานศึกษาต้นแบบที่ มีผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์             
และเป้าหมายตามกิจกรรมส่งเสริมการด าเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาของสถานศึกษา  

6.2 จัดนิทรรศการแสดงผลงาน นวัตกรรมเด่นของสถานศึกษาตามกิจกรรมส่งเสริมการ
ด าเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาของสถานศึกษา  

6.3 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากสถานศึกษาต้นแบบที่มีผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์  
และเป้าหมาย ตามกิจกรรมส่งเสริมการด าเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาของสถานศึกษา  

7. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือสรุปผลการด า เนินงานกิจกรรมส่งเสริมการด าเนินงาน           
ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาของสถานศึกษา และจัดท าสรุปผลการด าเนินงาน  

8. รายงานผลการด าเนินงานกิจกรรมส่งเสริมการด า เนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ
อาชีวศึกษาของสถานศึกษา ต่อส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และเผยแพร่เอกสารสรุปผลการ
ด าเนินงาน  

1.8 มาตรการเสริมแรง  
ส านักการบริหารอาชีวศึกษาเอกชน ก าหนดมาตรการเสริมแรงให้กับสถานศึกษาที่สามารถ

ด าเนินงานตามภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการจัดสรรงบประมาณเพ่ิมเติม ซึ่งจะพิจารณาจากการ
รายงานผลการด าเนินงานตามระยะเวลาที่ก าหนด และผลการประเมินการด าเนินงานศูนย์บ่มเพาะ
ผู้ประกอบการอาชีวศึกษาของสถานศึกษา ตลอดจนการมอบโล่เชิดชูเกียรติให้แก่สถานศึกษาต้นแบบ 

 
 
 
 



  

บทที ่2 
ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 

 
ส านักการบริหารอาชีวศึกษาเอกชน มีการด าเนินโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระใน

กลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา ซึ่งอยู่ในแผนงานบูรณาการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่มุ่งให้องค์
ความรู้ด้านธุรกิจแก่นักเรียน นักศึกษาและส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการแก่ผู้เรียนผ่านกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน และกิจกรรมภายใต้ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา โดยก าหนดให้ทุก
สถานศึกษาจัดตั้ งศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา  เ พ่ือพัฒนาศักยภาพของผู้ เรียนให้มี
ประสบการณ์ การท าธุรกิจทั้งในและนอกสถานศึกษา เพ่ือน าความรู้และประสบการณ์ต่อยอดไปเป็น
ผู้ประกอบการ ซึ่งจะเป็นแนวทางในการสร้างอาชีพและสร้างรายได้ ต่อไปในอนาคต  

1. วัตถุประสงค์  
เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาขีดความสามารถให้กับผู้เรียนในสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน 

สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา หรือประชาชนทั่วไปที่สนใจ ให้มีความพร้อมที่จะเริ่ม
ประกอบธุรกิจของตนเอง หรือพัฒนาต่อยอดธุรกิจเดิม  

2. เป้าหมาย  
1. กลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้เรียนในสถานศึกษา หรือประชาชนทั่วไปที่มีความสนใจ  
2. เชิงปริมาณ  

2.1 จ านวนผู้เรียนอาชีวศึกษาเอกชน ที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนใน
สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ไม่น้อยกว่า 25 คน  

2.2 จ านวนผู้เรียนอาชีวศึกษาเอกชน ที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนใน
สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน และด าเนินการประกอบธุรกิจ จ านวนไม่น้อยกว่า 3 ธุรกิจ  

2.3 จ านวนผู้เรียนอาชีวศึกษาเอกชน ที่ผ่านกระบวนการบ่มเพาะการเป็นผู้ประกอบการ
อาชีวศึกษา ส าเร็จการศึกษาแล้วสามารถเป็นเจ้าของธุรกิจ จ านวนไม่น้อยกว่า 1 คน  

2.4 มีการน าสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม โครงงานวิทยาศาสตร์ โครงการธุรกิจ โครงงาน 
งานวิจัย ฯลฯ มาต่อยอดเชิงพาณิชย์ด้านผลิตภัณฑ์ (สินค้าหรือบริการ) จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ธุรกิจ  

3. เชิงคุณภาพ  
3.1 มีศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาที่มีประสิทธิภาพ  
3.2 ผู้เรียนมีความพร้อม สามารถที่จะเริ่มประกอบธุรกิจของตนเอง หรือพัฒนาต่อยอด

ธุรกิจเดิม 
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3. การบริหารจัดการ  
1. โครงสร้างการบริหารศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 
 

  ครูที่ปรึกษาธุรกิจ  หัวหน้าแผนกวิชา/หรือเทียบเท่า                   
  ครูที่ปรึกษาเฉพาะด้าน   หัวหน้างานวิจัย  
           (ด้านบัญชี/การผลิต/   ครูผู้สอนโครงงาน/โครงการ/สิ่งประดิษฐ์ฯ 
           การตลาด/การจัดการ)  

 
2. บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ตามโครงสร้าง  

2.1 ประธานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา  มีหน้าที่ ส่งเสริม สนับสนุน        
ให้ค าปรึกษา ร่วมกับคณะกรรมการด าเนินงานก าหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ และก ากับดูแล ติดตาม 
ประเมินผลการบ่มเพาะให้บรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนด  

2.2 รองประธานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา  มีหน้าที่ช่วยเหลือประธาน 
ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ในการส่งเสริม สนับสนุน ให้ค าปรึกษา ร่วมกับคณะกรรมการ
ด าเนินงานก าหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ และก ากับดูแล ติดตาม ประเมินผลการบ่มเพาะให้บรรลุผล
ส าเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนด  

2.3 คณะกรรมการที่ปรึกษาภายนอก ประกอบด้วย ตัวแทนของหน่วยงานต่อไปนี้ ได้แก่ 
หอการค้าจังหวัด ธนาคารออมสิน อุตสาหกรรมจังหวัด พัฒนาชุมชน พาณิชย์จังหวัด ธนาคารพัฒนา
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ฯลฯ มีหน้าที่ ให้ค าปรึกษา ร่วมกับคณะกรรมการด าเนินงานให้
บรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนด  

ประธานศูนย์บม่เพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 
(ผู้รับใบอนุญาต หรือผู้จดัการ หรอืผู้อ านวยการวิทยาลัย) 

รองประธานศูนย์บม่เพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 
(ผู้จัดการ หรือผู้อ านวยการ หรือรองผู้อ านวยการ) 

 

หัวหน้าศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 
 

คณะกรรมการ     
ที่ปรึกษาภายนอก 

คณะกรรมการ 
ที่ปรึกษาภายใน 

ฝ่ายฝึกอบรม ฝ่ายบ่มเพาะ ฝ่ายนวัตกรรม ฝ่ายธุรการ 
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2.4 คณะกรรมการที่ปรึกษาภายใน  ประกอบด้วย รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ         
รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา หัวหน้า
แผนกวิชา หัวหน้างาน ครูผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถในการเป็นผู้ประกอบการ มีหน้าที่ให้
ค าปรึกษา ร่วมกับคณะกรรมการด าเนินงานให้บรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนด  

2.5 หัวหน้าศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา มีหน้าที่  
1) ท าหน้าที่บริหารจัดการศูนย์บ่มเพาะฯ ประสานงาน สร้างความร่วมมือกับ 

ฝ่ายต่าง ๆ ให้เป็นไปตามท่ีคณะกรรมการบริหารศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาก าหนด  
2) ด าเนินการบ่มเพาะกลุ่มเป้าหมาย ตลอดจนประสานงานในการจัดหาที่

ปรึกษาธุรกิจ ที่ปรึกษาบัญชี ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย 
3) ประสานงานกับสถาบันการเงินและหน่วยงานอ่ืน  ๆ เพ่ือหาแหล่งเงินทุน

สนับสนุนกลุ่มเป้าหมาย 
4) ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน/เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน ตามความต้องการของแต่

ละกลุ่ม  
5) รับผิดชอบอาคารสถานที่ วัสดุ ครุภัณฑ์ เครื่องมือและอุปกรณ์ในศูนย์บ่ม

เพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา  
6) ด าเนินการดูแลการเบิกจ่ายงบประมาณ และเงินรายได้ต่าง ๆ ให้เป็นไปตาม

ระเบียบทางราชการ และท่ีคณะกรรมการบริหารศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาก าหนด  
7) สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงาน  
8) งานอ่ืนๆ ตามท่ีสถานศึกษามอบหมาย  

2.6 ฝ่ายฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ มีหน้าที ่ 
1) ประสานงานในการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ จัดท าตารางการฝึกอบรมเชิง

ปฏิบัติการตามหลักสูตรของส านักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ จัดหาวิทยากร สร้างเครือข่าย
ธุรกิจ และก าหนดกิจกรรมที่เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้เข้ารับการบ่มเพาะการเป็นผู้ประกอบการ  

2) ประสานงานกับแผนกวิชาต่าง ๆ เพ่ือรับสมัครผู้เรียนที่มีความสนใจในการ
เข้ารับการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนในการเป็นผู้ประกอบการ และผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือให้การจัดอบรมได้
บรรลุผลตามวัตถุประสงค์  

3) สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงาน  
4) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีสถานศึกษามอบหมาย  

2.7 ฝ่ายบ่มเพาะ  ประกอบด้วย  ครูที่ปรึกษาธุรกิจ  และครูที่ปรึกษาเฉพาะด้าน         
(ด้านบัญชี ด้านการผลิต ด้านการตลาด และด้านการจัดการ) มีหน้าที ่ 

1) สรรหา พิจารณาคัดเลือกผู้เรียนที่มีศักยภาพ  หรือผู้ที่สนใจเข้ารับการ       
บ่มเพาะการเป็นผู้ประกอบการ  
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2) ท าหน้าที่เป็น “พ่ีเลี้ยง” ให้การดูแลและให้ค าแนะน าปรึกษาในการท าธุรกิจ 
แก่ผู้เข้ารับการบ่มเพาะการเป็นผู้ประกอบการ  

3) ประสานงานกับผู้ที่เก่ียวข้องและงานต่าง ๆ เพ่ือจัดกิจกรรมการบ่มเพาะการ
เป็นผู้ประกอบการ  

4) สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงาน  
5) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีสถานศึกษามอบหมาย  

2.8 ครูที่ปรึกษาธุรกิจ มีหน้าที่  
1) ให้ค าปรึกษาในการจัดตั้งกลุ่มธุรกิจ การเขียนแผนธุรกิจ การจดทะเบียน

ธุรกิจ การปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามระเบียบของสถานศึกษา และกฎหมายที่เก่ียวข้อง  
2) นิเทศติดตามการปฏิบัติงาน  ให้ค าแนะนา  และช่วยแก้ไขปัญหาการ

ด าเนินงานของผู้เข้ารับการบ่มเพาะการเป็นผู้ประกอบการ  ในด้านการจัดการธุรกิจ การจัดท าบัญชี 
การตลาด การเงิน และอ่ืน ๆ  

3) ประสานงานจัดหาที่ปรึกษาเฉพาะเรื่อง  เพ่ือให้ค าปรึกษาปัญหาเชิงลึก
เฉพาะราย  

4) ให้ค าปรึกษาแนะนาการจัดท าเอกสารรายงาน  สรุปผลการประกอบการ  
การเขียน Best Practice และเอกสารเพื่อการรายงานผลต่อสถานศึกษา 

5) จัดท าแผนการนิเทศและรายงานผลการนิเทศตลอดภาคเรียน หรือตามเวลา
ที่ก าหนด และเม่ือสิ้นสุดการบ่มเพาะการเป็นผู้ประกอบการเสนอสถานศึกษาเพ่ือทราบ  

6) สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงาน  
7) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย  

2.9 ครูที่ปรึกษาด้านบัญชี (เป็นครูที่ปรึกษากลางของศูนย์บ่มเพาะฯ) มีหน้าที ่ 
1) ดูแลให้ค าปรึกษาในการจัดท าบัญชีของผู้ประกอบการ  
2) ให้ค าปรึกษาและรับรองการจัดท างบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุน 

และรายงานทางการเงินอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องร่วมกับผู้ประกอบการ  
3) ให้ค าปรึกษาในการจัดสรรก าไรสุทธิของผู้ประกอบการ  
4) สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงาน  
5) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย  

2.10 ครูที่ปรึกษาด้านการผลิต (เป็นครูที่ปรึกษากลางของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ
อาชีวศึกษา) มีหน้าที่  

1) ดูแลให้ค าปรึกษาด้านการผลิตของผู้ประกอบการ  
2) สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงาน  
3) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย  
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2.11 ครูที่ปรึกษาด้านการตลาด (เป็นครูที่ปรึกษากลางของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ
อาชีวศึกษา) มีหน้าที่  

1) ดูแลให้ค าปรึกษาด้านการตลาดของผู้ประกอบการ  
2) สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงาน  
3) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย  

2.12 ครูที่ปรึกษาด้านการจัดการ (เป็นครูที่ปรึกษากลางของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ
อาชีวศึกษา) มีหน้าที่  

1) ดูแลให้ค าปรึกษาด้านการจัดการของผู้ประกอบการ  
2) สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงาน  
3) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย  

2.13 ฝ่ายนวัตกรรม ประกอบด้วย หัวหน้าแผนกวิชา หัวหน้างานวิจัย และครูผู้สอนวิชา
โครงการ/โครงงาน/สิ่งประดิษฐ์ มีหน้าที ่ 

1) ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เข้ารับการบ่มเพาะ แสวงหา และพัฒนานวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์ เพ่ือน าไปต่อยอดในเชิงพาณิชย์ หรือน าไปสู่การจดอนุสิทธิบัตร  

2) สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงาน  
3) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีสถานศึกษามอบหมาย  

2.14 ฝ่ายธุรการ มีหน้าที ่ 
1) จัดการระบบงานทางด้านสารบรรณ และเอกสารภายในหน่วยงาน  
2) จัดท าเอกสารเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ  
3) รวบรวมระเบียบ ข้อบังคับ ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

สถานศึกษา และหน่วยงานต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการด าเนินงาน 
4) ให้บริการด้านเอกสาร แบบฟอร์มต่าง ๆ เครื่องมือ วัสดุและอุปกรณ์ ให้กับผู้

เข้ารับบริการและผู้เข้ารับการบ่มเพาะการเป็นผู้ประกอบการ  
5) สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงาน  
6) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 
 
 
 
 
 
 



  

บทที ่3 
บทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษา 

 
สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน เป็นหน่วยปฏิบัติที่ส าคัญในการปฏิบัติงานตามภารกิจโครงการ

ส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษาเอกชน โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาเป็นก าลัง
ส าคัญในการส่งเสริมการด าเนินงาน ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาของสถานศึกษาให้เกิดผล
สัมฤทธิ์บรรลุตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และตัวชี้วัดความส าเร็จ  

1. วัตถุประสงค์  
เพ่ือให้ผู้บริหารสถานศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับแนวทางในการบริหารจัดการ        ศูนย์

บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา  

2. บทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษา  
การด าเนินงานตามภารกิจของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึ กษา ให้ได้บรรลุตาม

วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ผู้บริหารสถานศึกษาจึงควรให้ความส าคัญ และศึกษาท าความ
เข้าใจในโครงสร้างการบริหารงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา  ตลอดจนการศึกษาท าความ
เข้าใจในภารกิจของ ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ เพ่ือการบริหารจัดการ
และสนับสนุนการด าเนินงาน  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  ครูที่ปรึกษาธุรกิจ  หัวหน้าแผนกวิชา/หรือเทียบเท่า         
               ครูที่ปรึกษาเฉพาะด้าน   หัวหน้างานวิจัย  

           (ด้านบัญชี/การผลิต/   ครูผู้สอนโครงงาน/โครงการ/สิ่งประดิษฐ์ฯ 
           การตลาด/การจัดการ)  

ประธานศูนย์บม่เพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา  
(ผู้รับใบอนุญาต หรือผู้จดัการ หรอืผู้อ านวยการวิทยาลัย) 

รองประธานศูนย์บม่เพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา  
(ผู้จัดการ หรือผู้อ านวยการ หรือรองผู้อ านวยการ) 

 

 หัวหน้าศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 
 

คณะกรรมการ     
ที่ปรึกษาภายนอก 

คณะกรรมการ 
ที่ปรึกษาภายใน 

ฝ่ายฝึกอบรม ฝ่ายบ่มเพาะ ฝ่ายนวัตกรรม ฝ่ายธุรการ 
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ผู้บริหารสถานศึกษา มีหน้าที่ให้ค าแนะน าปรึกษาแก่คณะกรรมการด าเนินงานศูนย์บ่มเพาะ
ผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ในการก าหนดภารกิจของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาไว้ใน
แผนพัฒนาสถานศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปีของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ส่งเสริม 
สนับสนุนการด าเนินงานตามภารกิจของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาในแต่ละรอบปีการศึกษา
ให้บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนด ก ากับติดตาม ตลอดจนการประเมินผลการด าเนินงานของศูนย์บ่มเพาะ
ผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ตามกรอบแนวคิด ดังนี้ 

 
 

 

 
     
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

ศึกษา วิเคราะห์บริบททางสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง 
 

บริบทของสถานศึกษา  
 

นโยบายของรัฐบาล, 
กระทรวงศึกษาธิการ  
และ สอศ. 

มาตรฐานของ 
สถานศึกษา แผนพัฒนาสถานศึกษา 3 – 5 ปี 

แผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา 

แผนปฏิบัติการประจ าปีของศูนย์บ่มเพาะฯ 

สนับสนุนการด าเนินงาน 

วัดผลและประเมินผล 

รายงานผล และเผยแพร่ 
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เพ่ือให้การด าเนินงานตามภารกิจของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา  ได้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ผู้บริหารสถานศึกษาจึงควรให้ความส าคัญและศึกษาภารกิจของ 
ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ เพ่ือประโยชน์ในการก าหนดแนวทางในการ
บริหารจัดการ ตลอดจนการส่งเสริม สนับสนุนการด าเนินงาน ซึ่งภารกิจของผู้บริหารสถานศึกษาที่
เกี่ยวกับศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา มีพอสังเขป ดังนี้ 

1. ก าหนดการพัฒนาศักยภาพผู้ เรียนให้มีความรู้และทักษะการเป็นผู้ประกอบการ  ไว้ใน
มาตรฐานการอาชีวศึกษาของสถานศึกษา 

2. ก าหนดการพัฒนาศักยภาพศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาและผู้ เรียน  ไว้ใน
แผนพัฒนาสถานศึกษา 3 – 5 ปี แผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา และแผนปฏิบัติการประจ าปี
ของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 

3. ส่งเสริม สนับสนุน ให้ครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ
อาชีวศึกษา ได้พัฒนาศักยภาพตามความจ าเป็นและเหมาะสม 

4. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา คณะกรรมการนิเทศ 
และคณะกรรมการประเมินผลการด าเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาประจ าปี  

5. ส่งเสริม สนับสนุน ครู บุคลากร การบริหารจัดการศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา  
ให้สามารถด าเนินงานตามภารกิจได้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย  

6. นิเทศ ก ากับติดตาม การด าเนินงานของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา  
7. ส่งเสริม สนับสนุน ให้ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาได้ด าเนินการส่งแผนธุรกิจเข้า

ร่วมประกวด หรือแข่งขันทักษะในโอกาสต่าง ๆ ทั้งในระดับสถานศึกษา ระดับจังหวัด ระดับภาค และ
ระดับชาติ ที่หน่วยงานของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา หรือหน่วยงานอื่นๆ จัดขึ้น 
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3. กระบวนการนิเทศ  
 การนิเทศการบริหารจัดการศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา  เป็นการนิเทศเพ่ือการ
ติดตามประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการบริหารจัดการศูนย์บ่มเพาะฯ ตลอดจนการจัดทรัพยากร
สนับสนุนภารกิจของศูนย์บ่มเพาะได้อย่างเหมาะสม มีข้ันตอนการด าเนินงานดังนี้ 

 
ในการนิเทศการบริหารจัดการศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา เป็นกระบวนการที่ช่วยให้

การด าเนินงานกิจกรรมต่างๆของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาได้เป็นไปตามวัตถุประสงค์  และ
ได้บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานการนิเทศ ดังนี้  
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1. สถานศึกษาจัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศ โดยคณะกรรมการนิเทศชุดนี้ควรจะ
ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้าแผนกวิชา หัวหน้างาน และผู้แทนจากสถานประกอบการ  
เป็นต้น เพ่ือท าหน้าที่ช่วยเหลือหัวหน้าศูนย์ในการตรวจสอบผลการบริหารจัดการศูนย์บ่มเพาะ
ผู้ประกอบการอาชีวศึกษาว่ามีความเข้มแข็ง โดดเด่นในเรื่องใด และมีสิ่งใดที่จะต้องแก้ไขปรับปรุง  

2. คณะกรรมการนิเทศประชุมเพ่ือจัดท าแผนการนิเทศ ซึ่งแผนการนิเทศจะระบุหลักการและ
เหตุผล ผู้รับผิดชอบ วัตถุประสงค์ เป้าหมายเชิงปริมาณและคุณภาพ ระยะเวลาและขั้นตอนการ
ด าเนินการ งบประมาณค่าใช้จ่ายต่างๆที่ต้องใช้เพ่ือการนิเทศ และประเด็นอื่นๆท่ีควรก าหนดไว้ในแผนการ
นิเทศ เป็นต้น  

3. คณะกรรมการนิเทศจัดท าเครื่องมือนิเทศ ทั้งนี้ เพ่ือให้คณะกรรมการได้สร้างเครื่องมือส าหรับ
การนิเทศที่ครอบคลุมการบริหารจัดการศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา  ซึ่งข้อมูลที่ได้มาจากการ
ปฏิบัติงานของฝ่ายฝึกอบรม ฝ่ายบ่มเพาะ และฝ่ายนวัตกรรม ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหลายจะถูก
น ามาใช้เป็นข้อมูลการนิเทศทั้งสิ้น  

4. คณะกรรมการนิเทศแจ้งก าหนดการนิเทศถึงหัวหน้าศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา  
เพ่ือให้หัวหน้าศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาได้ทราบ และเตรียมความพร้อมรับการนิเทศ 
ตลอดจนการแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาให้ได้ทราบ      
เพ่ือการอ านวยความสะดวกและการให้ข้อมูลต่างๆแก่คณะกรรมการนิเทศ  

5. คณะกรรมการนิเทศด าเนินการนิเทศตามแผนการนิเทศและเครื่องมือนิเทศ  โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่ง การการปฏิบัติงานของของหัวหน้าศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ฝ่ายฝึกอบรม ฝ่ายบ่มเพาะ
ผู้ประกอบการ และฝ่ายนวัตกรรม ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของศูนย์บ่มเพาะ
ผู้ประกอบการอาชีวศึกษา  

6. คณะกรรมการนิเทศสรุปผลการนิ เทศ  และแจ้งผลการนิเทศถึงหัวหน้าศูนย์บ่มเพาะ
ผู้ประกอบการอาชีวศึกษา เพ่ือให้หัวหน้าศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาได้ทราบถึงผลการนิเทศ
เบื้องต้น และสามารถทักท้วงได้ในกรณีที่ข้อมูลการนิเทศมีความคลาดเคลื่อน  

7. หัวหน้าศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา รายงานผลการนิเทศให้ผู้อ านวยการทราบ   
อันจะน าไปสู่การสนับสนุนส่งเสริมการด าเนินงานตามภารกิจของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา
ต่อไป 
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- ตัวอย่าง - 
แบบนิเทศ ติดตามการด าเนินงานของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 

โดยคณะกรรมการนิเทศศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 

วิทยาลัย.....................................................................................ประจ าปีการศึกษา..................... 
 

ประเด็นการนิเทศ บันทึกการนิเทศ 
1. ก าหนดการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้ประกอบการ  
   ไว้ในมาตรฐานการอาชีวศึกษาของสถานศึกษา 

 

2. ก าหนดการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้ประกอบการ  
   ไว้ในแผนพัฒนาสถานศึกษา ระยะ 3-5 ปี 

 

3. ก าหนดการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้ประกอบการ  
    ไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา 

 

4. ก าหนดการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้ประกอบการ  
   ไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปีของศูนย์บ่มเพาะฯ 

 

5. การจัดส านักงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ  
   อาชีวศึกษาให้มีความพร้อมที่จะรองรับภารกิจ 

 

6. การจัดการฝึกอบรมการเป็นผู้ประกอบการและ  
   การศึกษาดูงาน ให้กับผู้เรียน 

 

7. การส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ประกอบธุรกิจ ตามแผนธุรกิจที่    
   ได้รับการพิจารณา 

 

8. การส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ประกอบธุรกิจต่อเนื่อง หรือต่อ 
   ยอดธุรกิจเดิม  

 

9. ผลสัมฤทธิ์ของการบ่มเพาะการเป็นผู้ประกอบการ  
   ที่ปรากฏตั้งแต่เริ่มปีการศึกษาเป็นต้นมา  

 

10. การรายงานผลการด าเนินงานของศูนย์บ่มเพาะ    
     ผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 

 

 
 

ลงชื่อ..................................................... ผู้นิเทศ  
                                                                   (......................................................)  

                                                                   วันที.่........เดือน.........................พ.ศ. ............... 



  

บทที ่4 
บทบาทหน้าที่ของหัวหนา้ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 

 
ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา เป็นหน่วยงานที่ส าคัญในการปฏิบัติงานตามภารกิจ

โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้ เรียนอาชีวศึกษา  โดยมีหัวหน้าศูนย์บ่มเพาะ
ผู้ประกอบการอาชีวศึกษา เป็นผู้ด าเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาของสถานศึกษาให้
เกิดผลสัมฤทธิ์บรรลุตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และตัวชี้วัดความส าเร็จ  

1. วัตถุประสงค์  
เพ่ือให้หัวหน้าศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับแนวทางใน

การบริหารจัดการศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา  

2. บทบาทหน้าที่ของหัวหน้าศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา  
การด าเนินงานตามภารกิจของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา  ให้ได้บรรลุตาม

วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดไว้ หัวหน้าศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาจึงต้องมีความ
เข้าใจในกรอบแนวคิดในการด าเนินงาน และโครงสร้างการบริหารงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ
อาชีวศึกษา ตลอดจนการศึกษาท าความเข้าใจในภารกิจของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาให้
เข้าใจอย่างถ่องแท้ เพ่ือการบริหารจัดการและการด าเนินงาน 

1. กรอบแนวคิดในการด าเนินงาน  
 
ศักยภาพของศูนย์บ่มเพาะฯ   - การส่งเสริมการประกอบธุรกิจ   ผลสัมฤทธ์ิของศูนย์บ่มเพาะฯ 

- ประเมินผลการประกอบธุรกิจ  
 
 
  

 
 
 

1.1 ศักยภาพของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา คือ มีส านักงานศูนย์บ่มเพาะ
ผู้ประกอบการอาชีวศึกษาที่ตั้งอยู่ในท าเลที่เหมาะสม เป็นสัดส่วน และสามารถติดต่อได้สะดวก มีป้าย
ส านักงาน  มีความพร้อมด้านวัสดุ  อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ มี พ้ืนที่บริการให้ค าปรึกษา มีมุมวิชาการ               
การบริหารงานของหัวหน้าศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา  และการสนับสนุนของผู้บริหาร
สถานศึกษา เป็นต้น  

Input Process 
 

Output 

Feedback 
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1.2 การพัฒนาศักยภาพผู้เรียน คือ การพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ด้านการอบรม การศึกษา
ดูงานการประเมินคุณภาพและความเป็นไปได้ของแผนธุรกิจ  การส่งเสริมการประกอบธุรกิจ                
การด าเนินงานตามแผนธุรกิจใหม่ การด าเนินงานตามแผนธุรกิจเดิมหรือต่อยอดธุรกิจเดิม การใช้ธุรกิจใน
สถานศึกษาเป็นแหล่งการเรียนรู้ และการพัฒนาศักยภาพครูที่ปรึกษาธุรกิจหรือครูที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น 

1.3 ผลสัมฤทธิ์ของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา คือ ผู้เรียนที่เข้าร่วมโครงการ
พัฒนาศักยภาพผู้เรียนในสถานศึกษาอาชีวศึกษา มีจ านวนไม่น้อยกว่า ไม่น้อยกว่า 25 คน และได้ประกอบ
ธุรกิจระหว่างเรียน จ านวนไม่น้อยกว่า 3 ธุรกิจ มีการน าสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม โครงงานวิทยาศาสตร์ 
โครงการธุรกิจ โครงงาน งานวิจัย ฯลฯ มาต่อยอดเชิงพาณิชย์ ด้านสินค้าหรือบริการ จ านวนไม่น้อยกว่า 1 
ธุรกิจ มีการจัดท ารายงานวิเคราะห์ความยั่งยืนของธุรกิจในประเด็น การด าเนินธุรกิจในปัจจุบัน แผนการ
ตลาดในอนาคต ความเป็นไปได้ของธุรกิจ โดยพิจารณาจากผลการด าเนินงานในรอบระยะเวลาที่ผ่านมา 
โดยพิจารณาจากงบก าไรของธุรกิจและฐานะการเงินของธุรกิจ  ณ วันสิ้นงวดของการด าเนินธุรกิจ        
โดยพิจารณาจากงบแสดงฐานะการเงิน และมีผู้เรียนที่ผ่านการบ่มเพาะจากศูนย์บ่มเพาะฯ  ส าเร็จ
การศึกษาแล้วสามารถเป็นเจ้าของธุรกิจ จ านวนไม่น้อยกว่า 1 คน 

2. โครงสร้างการบริหารศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาของสถานศึกษา 
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3. การด าเนินงานตามบทบาทหน้าที่ของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา  
การบริหารจัดการศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายใน

ภารกิจต่าง ๆ ผู้ที่ท าหน้าที่หัวหน้าศูนย์บ่มเพาะฯ จะต้องด าเนินการดังนี้  
3.1 ประสานงานกับผู้บริหารสถานศึกษา  หัวหน้างานอาคารสถานที่ ตลอดจนผู้เกี่ยวข้อง         

เพ่ือการได้มาซึ่งพ้ืนที่ส าหรับการจัดตั้งเป็นส านักงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา  
3.2 จัดหา ดูแล และรับผิดชอบ ทรัพยากรต่าง ๆ ที่ต้องใช้ในการบริหารจัดการศูนย์บ่มเพาะ

ผู้ประกอบการอาชีวศึกษาของสถานศึกษา เช่น ป้ายส านักงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 
วัสดุ ครุภัณฑ ์และอุปกรณ์ต่างๆ ที่จ าเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงาน  

3.3 จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา โดยมี
คณะกรรมการด าเนินงานตามโครงสร้าง 

3.4 จัดประชุมคณะกรรมการด าเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาของสถานศึกษา  
เพ่ือสร้างความเข้าใจในภารกิจและเป้าหมายของศูนย์บ่มเพาะฯ  ตลอดจนการมอบหมายหน้าที่            
การด าเนินงานในกิจกรรมต่าง ๆ การนิเทศ การประเมินผลการด าเนินงาน และการรายงานผล เป็นต้น  

3.5 จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีของศูนย์บ่มเพาะฯ ร่วมกับคณะกรรมการบริหาร ศูนย์บ่มเพาะ
ผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ซึ่งในแผนปฏิบัติการประจ าปีควรจะก าหนดภารกิจที่จะต้องด าเนินการไว้ เช่น 
กิจกรรมการฝึกอบรม กิจกรรมการศึกษาดูงาน กิจกรรมการส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการ กิจกรรมการ
นิเทศ กิจกรรมการประเมินศูนย์บ่มเพาะฯ  การบริหารจัดการศูนย์ฯ การพัฒนาหลักสูตรการเป็น
ผู้ประกอบการ การแสวงหาความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย เป็นต้น นอกจากนี้ในการจัดท าแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีควรใช้รูปแบบในการจัดท าที่เทียบเคียงกับแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา  ทั้งนี้        
เพ่ือความสะดวก รวดเร็ว ในการประสานงานด าเนินการ  

3.6 บริหารจัดการศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ประสานงาน สร้างความร่วมมือกับ
ฝ่ายต่าง ๆ ให้เป็นไปตามท่ีคณะกรรมการบริหารศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาก าหนด  

3.7 ด าเนินการบ่มเพาะกลุ่มเป้าหมาย ร่วมกับคณะกรรมการด าเนินงานฝ่ายต่าง ๆ ตลอดจน
ประสานงานในการจัดหาที่ปรึกษาธุรกิจ ที่ปรึกษาบัญชี ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย  

3.8 ประสานงานกับสถาบันการเงินและหน่วยงานอ่ืน ๆ เพ่ือหาแหล่งเงินทุนสนับสนุน
กลุ่มเป้าหมาย  

3.9 ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน/เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน ตามความต้องการ (Needs) ของแต่ละกลุ่ม  
3.10 ด าเนินการดูแลการเบิกจ่ายงบประมาณ และเงินรายได้ต่าง ๆ ให้เป็นไปตามระเบียบทาง

ราชการ และท่ีคณะกรรมการบริหารศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาก าหนด  
3.11 การนิเทศประสานงานกับผู้รับผิดชอบในส่วนต่างๆตามโครงสร้างเพ่ือรวบรวมเอกสาร 

หลักฐาน ร่องรอยการด าเนินงาน ในการรับการนิเทศ  
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3.12 ประสานงานกับผู้รับผิดชอบในส่วนต่าง ๆ ตามโครงสร้างเพ่ือรวบรวมเอกสาร หลักฐาน 
ร่องรอยการด าเนินงาน ในการรับการประเมินผลการด าเนินงานของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ
อาชีวศึกษาท้ังในระดับสถานศึกษา ระดับจังหวัด และหรือระดับภาค ระดับชาติ ต่อไป  

3.13 สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงานทั้งในรูปของเอกสารจากกิจกรรมต่าง ๆ ที่รับผิดชอบ  
3.14 รวบรวมเอกสารหลักฐาน ร่องรอยการด าเนินงานทุกภารกิจของศูนย์บ่มเพาะฯ เพ่ือรองรับ

การประเมินระดับสถานศึกษา ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ ตามล าดับ  

4. การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี  
การวางแผนเป็นกระบวนการคิดไว้ล่วงหน้าว่าจะท าอะไร  ท าที่ไหน เมื่อไร อย่างไร และใครท า  

ซึ่งการวางแผนจึงเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับอนาคต การตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติ และการลงมือปฏิบัติ 
เพ่ือให้การปฏิบัตินั้นเกิดผลส าเร็จลุล่วงไปตามจุดประสงค์ท่ีตั้งไว้ กรอบการคิดในการจัดท าแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา  ระดับสถานศึกษา  หัวหน้าศูนย์บ่มเพาะ
ผู้ประกอบการอาชีวศึกษาต้องจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี ให้สอดคล้องกับนโยบาย และกลยุทธ์ ดังนี้ 
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รูปแบบแผนปฏิบัติการประจ าปีของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา หัวหน้าศูนย์บ่มเพาะฯ 
สามารถจัดท าได้ตามหลักการจัดท าแผนปฏิบัติการโดยทั่วไป หรืออาจจะใช้รูปแบบตามเอกสารแบบเสนอ
ตัวอย่างท้ายบท  

5. การเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการอาชีวศึกษา  
5.1 การฝึกอบรมและการศึกษาดูงาน  

1) จัดท าโครงการ  
2) จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ  
3) ประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์ มอบหมายหน้าที ่ 
4) ประชาสัมพันธ์โครงการและรับสมัครผู้เรียนเข้าร่วมโครงการ  
5) ด าเนินการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ภายใต้หลักสูตรที่ส านักมาตรฐานการอาชีวศึกษา

และวิชาชีพก าหนด  
6) ศึกษาดูงาน  
7) แบ่งกลุ่มผู้เรียนไปเขียนแผนธุรกิจ  
8) จัดให้มีครูที่ปรึกษาธุรกิจช่วยเหลือให้ค าแนะน า กลุ่มธุรกิจละ 1 คน 
9) หัวหน้าศูนย์บ่มเพาะฯ รวบรวมแผนธุรกิจ  

5.2 การคัดเลือกแผนธุรกิจ  
1) ท าหนังสือเชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก จ านวนไม่น้อยกว่า 2 คน และจากภายใน

สถานศึกษา ไม่น้อยกว่า 1 คน เพ่ือร่วมเป็นคณะกรรมการคัดเลือกแผนธุรกิจ  
2) ผู้เรียนน าเสนอแผนธุรกิจต่อคณะกรรมการ  
3) คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาคัดเลือกแผนธุรกิจ  
4) หัวหน้าศูนย์บ่มเพาะฯ รายงานผลการคัดเลือกแผนธุรกิจต่อผู้บริหารสถานศึกษา  
5) สถานศึกษาจัดท าประกาศผลการคัดเลือกแผนธุรกิจ  

5.3 การบ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา  
1) วิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการด า เนินการตามแผนธุรกิจที่ได้รับการคัดเลือก           

ซึ่งคณะกรรมการประกอบด้วย กลุ่มผู้เรียนที่เป็นเจ้าของแผนธุรกิจและครูที่ปรึกษาธุรกิจ  
2) คณะกรรมการด าเนินการธุรกิจท าบันทึกข้อความเสนอผู้บริหารสถานศึกษา         

เพ่ือขอรับการสนับสนุนทุนในการด าเนินธุรกิจ  
3) เมื่อวิทยาลัยอนุมัติทุนในการด าเนินการธุรกิจแล้ว ผู้เรียนจะต้องไปด าเนินการเปิด

บัญชีกับธนาคาร โดยผู้เรียนเป็นเจ้าของบัญชีร่วมกัน  
4) วิทยาลัยโอนเงินเข้าบัญชีของผู้เรียนที่ได้รับการอนุมัติในการด าเนินธุรกิจ  
5) ผู้เรียนด าเนินการประชุมเตรียมการท าธุรกิจร่วมกับครูที่ปรึกษาธุรกิจ เช่น เรื่องการ

แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ การวางระบบบัญชี เป็นต้น  
6) ด าเนินธุรกิจตามแผนธุรกิจที่ได้ก าหนดไว้  
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7) จัดท าบัญชีและสรุปผลการด าเนินงานในรอบระยะเวลาแต่ละเดือน  
8) ประชุมคณะกรรมการด าเนินการธุรกิจในแต่ละเดือนเพ่ือทบทวนการด าเนินธุรกิจใน

ระยะเวลาที่ผ่านมา ส าหรับใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงรูปแบบการด าเนินธุรกิจให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
9) ครูที่ปรึกษาของแต่ละธุรกิจรายงานสรุปผลเสนอต่อหัวหน้าศูนย์บ่มเพาะฯ  
10) หัวหน้าศูนย์รวบรวมรายงานและจัดท าสรุปเสนอต่อผู้บริหารสถานศึกษา  

6. กระบวนการนิเทศ  
การนิเทศการบริหารจัดการศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ในสถานศึกษาอาชีวศึกษา

เอกชน เป็นการนิเทศเพ่ือการติดตามประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการบริหารจัดการศูนย์บ่มเพาะฯ 
ตลอดจนการจัดทรัพยากรสนับสนุนภารกิจของศูนย์บ่มเพาะได้อย่างเหมาะสม มีข้ันตอนการด าเนินงานดังนี้ 
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ในการนิเทศการบริหารจัดการศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา เป็นกระบวนการที่ช่วยให้
การด าเนินงานกิจกรรมต่างๆของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาได้เป็นไปตามวัตถุประสงค์     
และได้บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานการนิเทศ ดังนี้  

1. สถานศึกษาจัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศ โดยคณะกรรมการนิเทศชุดนี้ควรจะ
ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้าแผนกวิชา หัวหน้างาน และผู้แทนจากสถานประกอบการ  
เป็นต้น เพ่ือท าหน้าที่ช่วยเหลือหัวหน้าศูนย์ในการตรวจสอบผลการบริหารจัดการศูนย์บ่มเพาะ
ผู้ประกอบการอาชีวศึกษาว่ามีความเข้มแข็ง โดดเด่นในเรื่องใด และมีสิ่งใดที่จะต้องแก้ไขปรับปรุง  

2. คณะกรรมการนิเทศประชุมเพ่ือจัดท าแผนการนิเทศ ซึ่งแผนการนิเทศจะระบุหลักการและ
เหตุผล ผู้รับผิดชอบ วัตถุประสงค์ เป้าหมายเชิงปริมาณและคุณภาพ ระยะเวลาและขั้นตอนการ
ด าเนินการ งบประมาณค่าใช้จ่ายต่างๆที่ต้องใช้เพ่ือการนิเทศ และประเด็นอื่นๆท่ีควรก าหนดไว้ในแผนการ
นิเทศ เป็นต้น  

3. คณะกรรมการนิเทศจัดท าเครื่องมือนิเทศ ทั้งนี้ก็เพ่ือให้คณะกรรมการได้สร้างเครื่องมือส าหรับ
การนิเทศที่ครอบคลุมการบริหารจัดการศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ซึ่งข้อมูลที่ได้มาจากการ
ปฏิบัติงานของฝ่ายฝึกอบรม ฝ่ายบ่มเพาะ และฝ่ายนวัตกรรม ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหลาย จะถูก
น ามาใช้เป็นข้อมูลการนิเทศทั้งสิ้น  

4. คณะกรรมการนิเทศแจ้งก าหนดการนิเทศถึงหัวหน้าศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชี วศึกษา 
เพ่ือให้หัวหน้าศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาได้ทราบ  และเตรียมความพร้อมรับการนิเทศ 
ตลอดจนการแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาให้ได้ทราบ      
เพ่ือการอ านวยความสะดวกและการให้ข้อมูลต่างๆแก่คณะกรรมการนิเทศ  

5. คณะกรรมการนิเทศด าเนินการนิเทศตามแผนการนิเทศและเครื่องมือนิเทศ  โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งการปฏิบัติงานของหัวหน้าศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา  ฝ่ายฝึกอบรม ฝ่ายบ่มเพาะ
ผู้ประกอบการ และฝ่ายนวัตกรรม ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของศูนย์บ่มเพาะ
ผู้ประกอบการอาชีวศึกษา  

6. คณะกรรมการนิเทศสรุปผลการนิ เทศ  และแจ้งผลการนิเทศถึงหัวหน้าศูนย์บ่มเพาะ
ผู้ประกอบการอาชีวศึกษา เพ่ือให้หัวหน้าศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาได้ทราบถึงผลการนิเทศ
เบื้องต้น และสามารถทักท้วงได้ในกรณีท่ีข้อมูลการนิเทศมีความคลาดเคลื่อน  

7. หัวหน้าศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา รายงานผลการนิเทศถึงผู้อ านวยการทราบ   
อันจะน าไปสู่การสนับสนุนส่งเสริมการด าเนินงานตามภารกิจของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา
ต่อไป 
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7. ปฏิทินการด าเนินงาน  
 

กิจกรรม เดือน พ.ศ. 
1. บริหารจัดการศูนย์บ่มเพาะให้มีศักยภาพตามภารกิจ  ตลอดปี 
2. การส่งเสริมธุรกิจที่ด าเนินการต่อเนื่อง / ต่อยอดธุรกิจ  ตลอดปี 
3. การส่งเสริมผู้ประกอบการธุรกิจรายใหม่   
    3.1 ประชาสัมพันธ์โครงการบ่มเพาะฯ  พฤษภาคม  ปีปัจจุบัน  
    3.2 ด าเนินการบ่มเพาะฯ  มิถุนายน-กรกฎาคม  ปีปัจจุบัน  
    3.3 ส่งเสริมการท าธุรกิจ  สิงหาคม-ธันวาคม  ปีปัจจุบัน  
4. รายงานผลการด าเนินงานทางออนไลน์  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 ปฏิทินการด าเนินงานนี้อาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม 
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แผนปฏิบัติการประจ าป ี

ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 

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

ปีการศึกษา ………...................…… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

กระทรวงศึกษาธิการ 
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ค าน า 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………..……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………..……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………..……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………..……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………..……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………..……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………..……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………..……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………............................................................................... 
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สารบัญ 
 

หน้า  
สภาพทั่วไปของสถานศึกษา  
การด าเนินงานของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา  
วิสัยทัศน์  
พันธกิจ  
เป้าหมาย  
แผนการด าเนินงาน  
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(ตัวอย่าง) 
 

แผนปฏิบัติการประจ าปี 
ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 

วิทยาลัย .................................................................................... จังหวัด ............................. 
ปีการศึกษา ……………...... 

สภาพทั่วไปของสถานศึกษา 
 ............................................................................................................................. ...........................
........................................................................................................ ..............................................................
............................................................................................................................. .........................................
......................................................................................................................................................... .............
...................................................................................................................... ................................................
............................................................................................................................. .........................................
......................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ......................................... 
............................................................................................................................. .........................................
...................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................. .........................................
............................................................................................................................. ......................................... 

การด าเนินงานของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา  
............................................................................................................................. ...........................

........................................................................................................ ..............................................................

............................................................................................................................. .........................................

......................................................................................................................................................... .............

...................................................................................................................... ................................................

............................................................................................................................. .........................................

......................................................................................................................................................................

............................................................................................................................. .........................................

............................................................................................................................. .........................................

........................................................ ..............................................................................................................

............................................................................................................................. ......................................... 
 

บรรยายสภาพโดยทั่วไปของสถานศึกษา เช่น ประวัติการจัดตั้งที่อยู่ใน
ปัจจุบัน วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายของสถานศึกษา โครงสร้างการ
บริหารงานของสถานศึกษา ระดับและสาขาวิชาที่เปิดสอน จ านวน
นักศึกษา จ านวนบุคลากร ความโดดเด่นของสถานศึกษา ฯลฯ เป็นต้น 
อาจจะมีรูปภาพประกอบด้วยก็ได้ 

บรรยายสภาพโดยทั่วไปของศูนย์บ่มเพาะฯ เช่น ต าแหน่งที่ตั้งของ
ส านักงาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายของศูนย์บ่มเพาะฯ โครงสร้าง
การบริหารงานของศูนย์บ่มเพาะฯ การด าเนินการบ่มเพะผู้ประกออบ
การในระยะเวลาที่ผ่านมา จ านวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการบ่มเพาะ 
ธุรกิจที่ส่งเสริมโดยศูนย์บ่มเพาะฯ ความโดดเด่นของศูนย์บ่มเพาะฯ 
ฯลฯ เป็นต้น อาจจะมีภาพประกอบด้วยก็ได้ 
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วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา  

วิสัยทัศน์  
………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………..……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………..……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………….............................................................................................................................. ......  

พันธกิจ  
………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………..……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………..……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………..……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………..……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………..……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………….........................................................................................................   

เป้าหมาย  
………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………..……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………..……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………..……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………..……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………..……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………......................................................................................................... . 
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แผนงาน/โครงการ ตามพันธกิจและเป้าหมาย 
 

พันธกิจที่............ :  
เป้าหมายที่......... :  

แผนงาน/โครงการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา งบประมาณ 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



32 

สรุปแผนการดาเนินงานตามแผนงาน/โครงการ 
 

ที ่ แผนงาน/โครงการ ปีการศึกษา 
  พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 
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(ตัวอย่าง) 

แบบฟอร์มการเขียนโครงการ 
ตามแผนงาน/โครงการ ของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ปีการศึกษา ......……. 

วิทยาลัย ........................................................................................ 

ชื่อโครงการ ..................................................................... ............................................................................ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ ........................................................................................................... ....................... 
สถานที่ด าเนินการ ....................................................................................................................... ................ 
ตอบสนองพันธกิจ ข้อที่........................................................................................................ ....................... 
เป้าหมาย ข้อที่...................................................................................................................... ....................... 
ลักษณะโครงการ ใหม ่ ต่อเนื่อง ............... ปี (พ.ศ……….….. ถึง พ.ศ……..…….)  

1. หลักการและเหตุผล  
............................................................................................................................. .........................................
..................................................................... ................................................................................ .................
........................................................................................................................................... ...........................
.................................................................................................................................................. ....................
......................................................................................................................................................................  

2. วัตถุประสงค์  
2.1 ………………………………………………………………………………………………………………………............ 
2.2 ………………………………………………………………………………………………………………………............  
2.3 ………………………………………………………………………………………………………………………............ 

3. เป้าหมาย  
3.1 เชิงปริมาณ  

3.1.1 ………………………………………………………………………………………………………............  
3.1.2 ………………………………………………………………………………………………….................. 
3.1.3 ………………………………………………………………………………………………………………... 

3.2 เชิงคุณภาพ  
3.2.1 ……………………………………………………………………………………………………………….. 
3.2.2 ………………………………………………………………………………………………………………..  
3.2.3 ……………………………………………………………………………………………………………….. 
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4. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ  
......................................................... .............................................................................................................
............................................................................................................................. .........................................
............................................................................................................................. ......................................... 

5. ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 

รายการ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นการศึกษาวิเคราะห์ (Situation)  
1. …………………………………………………  
2. …………………………………………………  
3. ……………………………………………......  

   

ขั้นการวางแผน (Plan)  
1. …………………………………………………  
2. …………………………………………………  
3. ……………………………………………...... 

   

ขั้นการด าเนินงาน (Implementation)  
1. …………………………………………………  
2. …………………………………………………  
3. ……………………………………………...... 

   

ขั้นการประเมินผล (Evaluation)  
1. …………………………………………………  
2. …………………………………………………  
3. ……………………………………………...... 

   

6. งบประมาณ  
6.1 แหล่งงบประมาณ  

สถานศึกษา ผู้ปกครอง/ผู้เรียน  
อ่ืนๆ(ระบุ) ................................................................................................  

6.2 จ านวนงบประมาณที่ต้องการใช้.................................................. บาท  
6.3 ประเภทการใช้  

ค่าตอบแทน  จ านวน ................. บาท  
ค่าใช้สอย  จ านวน ................. บาท  
ค่าวัสดุ  จ านวน ................. บาท 
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7. การประเมินผลโครงการ  
7.1 รูปแบบที่ใช้ในการประเมินโครงการ  

............................................................................................................................. .........................................

.......................................................................................... ............................................................................  
7.2 เครื่องมือที่ใช้ในการจัดเก็บข้อมูล  

............................................................................................................................. .........................................

............................................................................................................................. .........................................  
7.3 วิธีการจัดเก็บและรวบรวมข้อมูล  

...................................................................................................................................................... ................

................................................................................................................... ...................................................  
7.4 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  

............................................................................................................................. .........................................

............................................................................................................................. .........................................  

 
ลงชื่อ ........................................ ผู้เสนอโครงการ ลงชื่อ.............................................หัวหน้าศูนย์บ่มเพาะฯ  
      (…………………………......……)                          (……………………………………..)  
วันที่ ............................................           วันที่ ............................................ 

 

ความเห็นของรองผู้อ านวยการ ฝ่าย...............................................................................................  

                            ลงชื่อ......................................................  
   (……………...……………………………..)  

รองผู้อ านวยการฝ่าย......................................................  
                              วันที ่....................................................  

 
ความเห็นของผู้อ านวยการ ….................................................................. ........................................ 

                              ลงชือ่.......................................................  
                                    (……………….....…………………………..)  
            ผู้อ านวยการวิทยาลัย ......................................................  
                                วันที ่...................................................... 
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(ตัวอย่าง) 

แบบนิเทศ ติดตามการประกอบธุรกิจของผู้เรียน 
โดยคณะกรรมการนิเทศศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาในสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน 

วิทยาลัย.....................................................................................ประจ าปีการศึกษา..................... 

ลักษณะของธุรกิจ ธุรกิจใหม่ ธุรกิจต่อเนื่อง  
1. ชื่อธุรกิจ............................................................................................................................. ......................  
2. สถานที่ตั้งธุรกิจ....................................................................................... ................................................. 
3. ครูที่ปรึกษาธุรกิจ (นาย/นาง/นางสาว)....................................................................................................  
4. ผู้รับผิดขอบ  1…………………………………………………………………………….  

2…………………………………………………………………………….  
5. ประเด็นการนิเทศ  

5.1 การลงเวลาปฏิบัติงาน  
บันทึกการนิเทศ.....……………………………………………………………...........……………………… 
............................................................................................................................. ........... 

5.2 การประชุมคณะกรรมการด าเนินงานตามแผนธุรกิจ  
บันทึกการนิเทศ.....………………………………………………………………..........…………………… 
............................................................................................................................. ..........  

5.3 การด าเนินธุรกิจ (การแสดงสินค้า/ความสะอาด/การต้อนรับ ฯลฯ)  
บันทึกการนิเทศ.....………………………………………………………………..........…………………… 
............................................................................................................................. ..........  

5.4 การจัดท าบัญชีของธุรกิจ  
บันทึกการนิเทศ.....……………………………………………………………………...........……………. 
............................................................................................................................. ..........  

5.5 การรายงานผลการด าเนินธุรกิจ (งบก าไรขาดทุน/งบแสดงฐานะการเงิน)  
บันทึกการนิเทศ.....………………………………………………………………...........………………….. 
............................................................................................................................. .......... 

 
 

ลงชื่อ..............................................ผู้นิเทศ  
(......................................................)  

      วันที่.............เดือน.........................พ.ศ................ 
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ใบสมัครเข้ารับการพัฒนาศักยภาพเพื่อเป็นผู้ประกอบการ 
วิทยาลัย ............................................................... จังหวัด ............................... 

ปีการศึกษา .......................... 

เรียน หัวหน้าศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา  

ข้าพเจ้า นาย/นางสาว ..................................................................... รหัสนักศึกษา .................................... 
เลขประจ าตัวประชาชน ............................................................................................................................. .. 
อยู่บ้านเลขท่ี ............... ถนน............................... หมู่ที.่................... ต าบล................................................. 
อ าเภอ ............................................ จังหวัด ........................................ รหัสไปรษณีย์ ................................ 
หมายเลขโทรศัพท์ ......................................... E-mail Address ……………………………………………………….. 
ขณะนี้กาลังศึกษาอยู่แผนกวิชา......................................................ระดับ..................... ชั้นปีที่..................... 

ข้าพเจ้า มีความประสงค์ขอเข้ารับการพัฒนาศักยภาพเพ่ือเป็นผู้ประกอบการ จากศูนย์บ่มเพาะ
ผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ของสถานศึกษา ในปีการศึกษา ..............................  

 

ลงชื่อ ..................................................ผู้สมัคร  
       (………………………………………….)  
วันที่ ...................................................  

 
พิจารณาแล้ว อนุญาต ไม่อนุญาต เนื่องจาก ...................................................................... 

ลงชื่อ ......................................................  
       (………………………………………..…….)  
หัวหน้าศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา  
วันที่ .................................................... 

 

หมายเลขสมาชิก
.................................... 

ติดรูป 1 นิ้ว 
บริเวณนี้ 
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แบบรายงานข้อมูลเพื่อขอรับการประเมินสถานศึกษาที่ด าเนินการบ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา

ในสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน 

ระดับจังหวัด ปีการศึกษา .......................... 
1. ชื่อสถานศึกษา......................................................................................................................................... . 
2. ที่ตั้ง เลขที่ ............... ถนน .................................................. ต าบล/แขวง...............................................  
   อ าเภอ/เขต ................................ จังหวัด ..............................................รหัสไปรษณีย์ ............................  
   โทรศัพท์ .................................... โทรสาร ...................................... E-mail ………...….……………………….  
3. สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัด..................................................อาชีวศึกษาภาค .............................................. 
4. ชื่อ-นามสกุล ผู้อานวยการสถานศึกษา............................................................................................ .........  
   หมายเลขโทรศัพท์ .......................................................... E-mail …………………………………….…………….. 
   ชื่อ-นามสกุล รองผู้อ านวยการฝ่าย…………............................................................................................... .    
   หมายเลขโทรศัพท์ .......................................................... E-mail …………………………………….…………….. 
   ชื่อ-นามสกุล หัวหน้าศูนย์บ่มเพาะฯ ........................................................................................................  
   หมายเลขโทรศัพท์ .......................................................... E-mail …………………………………….…………….. 
5. ด าเนินโครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาของสถานศึกษาให้กับผู้เรียน ดังนี้  

1. แผนกวิชา..................................................... 6. แผนกวิชา.........................................................  
2. แผนกวิชา..................................................... 7. แผนกวิชา......................................................... 
3. แผนกวิชา..................................................... 8. แผนกวิชา......................................................... 
4. แผนกวิชา..................................................... 9. แผนกวิชา......................................................... 
5. แผนกวิชา..................................................... 10. แผนกวิชา....................................................... 

6. งบประมาณที่ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาของสถานศึกษาที่ได้รับจัดสรร จ านวน .........บาท 
7. จ านวนโครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาของสถานศึกษามีจ านวนทั้งสิ้น................. โครงการ  
8. จ านวนผู้เรียนอาชีวศึกษา ที่ด าเนินการโครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา.......................... คน  
9. ชื่อ-นามสกุล ผู้ประสานงานของสถานศึกษา........................................................................................... . 
    หมายเลขโทรศัพท์ .......................................................... E-mail …………………………………….…………… 

ลงชื่อ .......................................................  
       (………………………………………...…….)  

       ต าแหน่ง ผู้อ านวยการวิทยาลัย……………………………………………............ 
วันที่ .........................................................



  

บทที ่5 
การประเมินผลการด าเนินงานของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 

ระดับสถานศึกษา 

1. ความเป็นมา  
การด าเนินงานของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาในสถานศึกษา  มีวัตถุประสงค์เพ่ือ

ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาขีดความสามารถให้กับผู้ เรียน  หรือประชาชนที่สนใจ ให้มีความรู้ 
ความสามารถที่จะประกอบธุรกิจ หรือพัฒนาต่อยอดธุรกิจเดิม  

การประเมินผลการด าเนินงานของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา  ระดับสถานศึกษา 
เป็นการตรวจสอบกระบวนการด าเนินงานของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาในสถานศึกษา ว่าได้
ด าเนินการไปตามเจตนารมณ์ของวัตถุประสงค์ และเป้าหมายเพียงใด  

การประเมินผลการด าเนินงานของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา  ระดับสถานศึกษา 
เป็นการประเมินภายในของสถานศึกษาด้วยตนเอง คณะกรรมการประเมินผลการด าเนินงานนั้นควรจะ
ประกอบด้วย บุคคลที่เกี่ยวข้องและมีความเข้าใจในบริบทของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาของ
สถานศึกษาเป็นอย่างดี ได้แก่ ผู้อ านวยการ รองผู้อ านวยการ หัวหน้าแผนกวิชา เป็นต้น ส่วนเครื่องมือที่ใช้
ในการประเมินผลการด าเนินงานของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา  ระดับสถานศึกษา            
ใช้เครื่องมือประเมินตามแบบที่ส านักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาก าหนด  

2. วัตถุประสงค์ของการประเมิน  
เพ่ือให้ได้ทราบถึงผลการส่งเสริม  สนับสนุน  และพัฒนาขีดความสามารถให้กับผู้ เรียน             

หรือประชาชนที่สนใจ ให้มีความรู้ มีความสามารถที่จะประกอบธุรกิจ หรือพัฒนาต่อยอดธุรกิจเดิม     
ระดับสถานศึกษา  

3. คณะกรรมการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับสถานศึกษา  
คณะกรรมการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา  ระดับสถานศึกษา 1 ชุด 

ประกอบด้วย ผู้อ านวยการ/ผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ รองผู้อ านวยการที่ได้รับมอบหมาย หัวหน้าศูนย์   
บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา และตัวแทนครูที่ได้รับการคัดเลือกภายในสถานศึกษา รวมทั้งสิ้นไม่
น้อยกว่า 5 คน แต่งตั้งโดยผู้อ านวยการสถานศึกษา  

4. คุณสมบัติของคณะกรรมการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับสถานศึกษา  
1. ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา หรือรองผู้อ านวยการสถานศึกษา หรือข้าราชการครูที่

ได้รับการแต่งตั้งจากผู้อ านวยการสถานศึกษา หรือรองผู้อ านวยการสถานศึกษา ตามแต่กรณ ี 
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2. ผ่านการอบรม หรือผ่านการประชุมชี้แจงท าความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน 
ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาในปีที่ประเมิน หรือเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และเข้าใจใน
บริบทของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาของสถานศึกษา  

3. การประเมินในระดับสถานศึกษา คณะกรรมการประเมินจะต้องประเมินด้วยความยุติธรรม   
ไม่ล าเอียง 

5. แนวทางการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับสถานศึกษา 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ศูนย์บ่มเพาะฯ บันทึกข้อความขอรับการประเมิน ถึงผู้อ านวยการสถานศึกษา 

ผู้อ านวยการสถานศึกษา แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินฯ และประชุมชี้แจง
วัตถุประสงค์และแนวทางการประเมินให้กับคณะกรรมการประเมินฯ สถานศึกษา 

คณะกรรมการเข้าประเมินศูนย์บ่มเพาะฯ 
1. น าเสนอข้อมูล/เอกสาร/หลักฐาน/แฟ้มแสดงผลงาน  
2. คณะกรรมการประเมินเอกสาร หลักฐานตามเกณฑ์การประเมินที่ก าหนด  
3. คณะกรรมการสัมภาษณ์ตัวแทนผู้เรียนที่เข้ารับการบ่มเพาะ 

คณะกรรมการรวบรวมผลการประเมินและรายงานผลไปยังผู้อ านวยการสถานศึกษา 

ผู้อ านวยการสถานศึกษา ประกาศแจ้งผลการประเมินให้ทราบโดยทั่วกันและแจ้งให้
หัวหน้าศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา เตรียมเอกสารหลักฐานให้พร้อม 

เพ่ือรับประเมินศูนย์บ่มเพาะระดับอาชีวศึกษาจังหวัดต่อไป 

สถานศึกษายื่นแบบขอรับการประเมิน ถึงประธานอาชีวศึกษาจังหวัด 
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6. การประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับสถานศึกษา ใช้เครื่องมือในการประเมิน ดังนี้  
ส่วนที่ 1 การรายงานข้อมูลการด าเนินงาน  
ส่วนที่ 2 เอกสาร/หลักฐาน/ร่องรอย การด าเนินงาน  

ใช้เครื่องมือประเมินผลศูนย์บ่มเพาะฯ จ านวน 3 ตอน ประกอบด้วย  
ตอนที่ 1 ศักยภาพศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา  

ตัวบ่งชี้ที่ 1 ส านักงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา  
ตัวบ่งชี้ที่ 2 การบริหารงานของหัวหน้าศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา  
ตัวบ่งชี้ที่ 3 การสนับสนุนของผู้บริหารสถานศึกษา  

ตอนที่ 2 การด าเนินการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนในสถานศึกษาอาชีวศึกษา  
ตัวบ่งชี้ที่ 1 การพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ด้านการอบรม  
ตัวบ่งชี้ที่ 2 การพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ด้านการศึกษาดูงานที่สอดคล้องกับ     
             ธุรกิจ  
ตัวบ่งชี้ที่ 3 การประเมินคุณภาพ และความเป็นไปได้ของแผนธุรกิจ  
ตัวบ่งชี้ที่ 4 การส่งเสริมการประกอบธุรกิจ  
ตัวบ่งชี้ที่ 5 การด าเนินงานตามแผนธุรกิจใหม่  
ตัวบ่งชี้ที่ 6 การด าเนินงานตามแผนธุรกิจเดิมหรือต่อยอดธุรกิจเดิม  
ตัวบ่งชี้ที่ 7 การใช้ธุรกิจในสถานศึกษาเป็นแหล่งการเรียนรู้และการพัฒนา   
              ศักยภาพครูที่ปรึกษาธุรกิจหรือครูที่เก่ียวข้อง  

ตอนที่ 3 ผลสัมฤทธิ์ของการบ่มเพาะผู้เรียนสู่การเป็นผู้ประกอบการ  
ตัวบ่งชี้ที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ของการบ่มเพาะผู้เรียน  

7. ผลการประเมินระดับสถานศึกษา พิจารณาจากเกณฑ์การประเมิน ดังนี้  
ระดับ ดี  คะแนนร้อยละ 75 – 100  
ระดับ พอใช้  คะแนนร้อยละ 50 – 74  
ระดับ ปรับปรุง  คะแนนร้อยละ 1 – 49  

8. การด าเนินการหลังการประเมิน  
เมื่อคณะกรรมการแจ้งผลการประเมินแล้ว  หัวหน้าศูนย์บ่มเพาะฯ จะต้องด าเนินการเชิญ

คณะกรรมการบริหารศูนย์บ่มเพาะฯเข้าประชุม เพ่ือแจ้งผลการประเมินและการปรับปรุงพัฒนาด้านต่างๆ 
ส าหรับเตรียมตัวรับการประเมินจากคณะกรรมการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับ
จังหวัดต่อไป 
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แบบประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับสถานศึกษา 
ส่วนที ่1 การรายงานข้อมูลการด าเนินงาน 

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

ค าชี้แจง ข้อมูลที่ใช้ประเมินในส่วนนี้ได้มาจากการรายงานข้อมูลการด าเนินงาน 
ตัวบ่งชี้ท่ี 1 รายงานการปฏิบัติงานการส่งเสริมศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 

 
หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา เกณฑ์การตัดสิน 

1. ข้อมูลของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา มีผลการปฏบิัติตามหลักฐานครบถ้วน 1 ข้อ = 1 คะแนน  
มีผลการปฏบิัติตามหลักฐานครบถ้วน 2 ข้อ = 2 คะแนน  
มีผลการปฏบิัติตามหลักฐานครบถ้วน 3 ข้อ = 3 คะแนน  
มีผลการปฏบิัติตามหลักฐานครบถ้วน 4 ข้อ = 4 คะแนน  
มีผลการปฏบิัติตามหลักฐานครบถ้วน 5 ข้อ = 5 คะแนน  
มีผลการปฏบิัติตามหลักฐานครบถ้วน 6 ข้อ = 6 คะแนน  
มีผลการปฏบิัติตามหลักฐานครบถ้วน 7 ข้อ = 7 คะแนน  
มีผลการปฏบิัติตามหลักฐานครบถ้วน 8 ข้อ = 10 คะแนน 

2. ข้อมูลงบประมาณทีไ่ด้รับการสนับสนุนจากวิทยาลัย  
   หรือผู้สนับสนุนอ่ืนๆ จากภายในและภายนอก 
   สถานศึกษา 
3. ข้อมูลผู้เข้ารับการอบรมเพื่อส่งเสริมศักยภาพการเป็น  
   ผู้ประกอบการ 

4. ข้อมูลแผนธุรกิจที่ได้ด าเนนิการ หลังจากได้รบัการ
ส่งเสริม 
   ศักยภาพการเป็นผูป้ระกอบการแล้ว  
5. ข้อมูลแผนธุรกิจที่ได้ด าเนนิการต่อเนื่องจากปีก่อน 
6. ข้อมูลธุรกิจที่ได้รับการสง่เสริมจากศูนย์บ่มเพาะ  
    ผู้ประกอบการอาชวีศึกษา ที่สามารถด ารงอยูไ่ด ้ 
    อย่างยั่งยืน (ทั้งในและนอกสถานศึกษา) 
7. การรายงานข้อมูลตามระยะเวลาที่ก าหนด 
8. ข้อมูลสมบูรณ์ครบถ้วน 
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แบบประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับสถานศึกษา 
ส่วนที ่2 เอกสาร/หลักฐาน/ร่องรอย การด าเนินงาน 

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

ค าชี้แจง ข้อมูลที่ใช้ประเมินในส่วนนี้ได้จากเอกสาร/หลักฐานที่น าเสนอ มีทั้งสิ้น 3 ตอน คือ  
ตอนที่ 1 ศักยภาพศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา  
ตอนที่ 2 การด าเนินการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนในสถานศึกษาอาชีวศึกษา  
ตอนที่ 3 ผลสัมฤทธิ์ของการบ่มเพาะผู้เรียนสู่การเป็นผู้ประกอบการ  

ตอนที่ 1 ศักยภาพศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ประกอบด้วย 3 ตัวบ่งชี้ ดังนี้  
ตัวบ่งชี้ที่ 1 ส านักงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา (5 คะแนน)  
ตัวบ่งชี้ที่ 2 การบริหารงานของหัวหน้าศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา (5 คะแนน)  
ตัวบ่งชี้ที่ 3 การสนับสนุนของผู้บริหารสถานศึกษา (5 คะแนน) 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1 ส านักงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 
 

หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา เกณฑ์การตัดสิน 
1. มีส านักงานศูนยบ์่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา   
   ที่ตั้งอยู่ในท าเลที่เหมาะสม เป็นสัดส่วน และสามารถ 
   ติดต่อได้สะดวก  

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

2. มีป้ายส านักงานศูนยบ์่มเพาะผู้ประกอบการอาชวีศึกษา 
   ที่ถาวร และมีรายละเอียดครบถ้วน ตามแบบที่ก าหนดใน    
   คู่มือ  
3. มีแผนภูมิตามโครงสรา้งการบริหารงานศนูย์บ่มเพาะ  
   ผู้ประกอบการอาชวีศึกษาที่มรีูปภาพ ต าแหน่งที่    
   รับผิดชอบ ติดแสดงไว้อย่างชดัเจน  
4. มีค าสั่งแตง่ตั้งคณะกรรมการด าเนินการครบถ้วนตาม 
   โครงสร้างศูนย์บ่มเพาะผูป้ระกอบการอาชีวศึกษา   
   ระบุหน้าทีป่ฏิบัตงิานในปีการศึกษาที่รับการประเมนิ  
5. มีความพร้อมด้านวัสด ุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ พื้นที ่บริการให้ 
   ค าปรึกษา มุมวิชาการ ในการให้บริการของศูนย์บ่มเพาะ 
   ผู้ประกอบการอาชวีศึกษา  
หมายเหตุ  ประธานศูนยบ์่มเพาะผูป้ระกอบการอาชีวศึกษา (ผูร้ับใบอนุญาต หรือผู้จัดการ หรือผู้อ านวยการ)    

                รองประธานศนูยบ์่มเพาะผูป้ระกอบการอาชีวศึกษา (ผู้จดัการ หรือผู้อ านวยการรอง หรือผู้อ านวยการ) 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2 การบริหารงานของหัวหน้าศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 
 

หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา เกณฑ์การตัดสิน 
1. มีแผนการปฏิบัติงานประจ าปี ของศูนย์บ่มเพาะ  
   ผู้ประกอบการอาชวีศึกษา ซึ่งจัดท าเปน็รูปเล่ม และ    
   ได้รับการอนุมัติจากผู้อ านวยการสถานศึกษาแล้ว  

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

2. มีปฏิทนิการปฏิบตัิงานประจ าปีของศูนยบ์่มเพาะ  
   ผู้ประกอบการอาชวีศึกษา แสดงไว้ในศูนยบ์่มเพาะ  
   อย่างชัดเจน  
3. มีรายงานสรปุผลการด าเนนิงานน าเสนอผูบ้ริหาร  
   โดยหัวหน้าศูนยบ์่มเพาะฯ ประกอบด้วย แผนการ    
   ปฏิบัติงาน สรุปผลการด าเนนิงานบ่มเพาะฯ การด าเนิน 
   ธุรกิจของผู้เรียน รายงานการนิเทศและสรุปผลการใช้ศนูย ์
   บ่มเพาะฯ เป็นแหล่งเรียนรู ้ 
4. มีการเผยแพร่ผลการด าเนินงานของศูนยบ์่มเพาะ  
   ผู้ประกอบการอาชวีศึกษาด้วยช่องทางที่หลากหลาย  
   จ านวนไมน่้อยกว่า 3 ช่องทาง  
5. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการศูนย์บ่มเพาะ 
   ผู้ประกอบการอาชวีศึกษา   
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ตัวบ่งชี้ท่ี 3 การสนับสนุนของผู้บริหารสถานศึกษา 
 

หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา เกณฑ์การตัดสิน 
1. สถานศึกษามีการก าหนดการพัฒนาศักยภาพศูนยบ์่มเพาะ  
   ผู้ประกอบการอาชวีศึกษาและผู้เรียนไว้ในมาตรฐานการ 
   อาชีวศึกษาของสถานศึกษา  

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

2. สถานศึกษามีการก าหนดโครงการพัฒนาศักยภาพ 
   ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาและผู้เรียนไว้ใน 
   แผนพัฒนาสถานศึกษา และหรือแผนปฏิบัติราชการ 
   ประจ าป ี 
3. ผู้บริหารสถานศึกษามีการประชุมชี้แจงครูและบุคลากร 
   ทางการศึกษา เก่ียวกับการพัฒนาศักยภาพศูนยบ์่มเพาะ 
   ผู้ประกอบการอาชวีศึกษาโดยมีหลักฐาน ที่เก่ียวข้องกับ 
   การประชุมครบถ้วน  
4. สถานศึกษาสนับสนนุให้ส่งแผนธุรกิจเข้าร่วมประกวด  
   หรือแข่งขันทักษะในเวทีต่าง ๆ ทั้งในระดบัจังหวัด/  
   ระดับภาค/ระดับชาต ิของปีการศึกษาที่รับการประเมนิ  
   โดยมีหลักฐาน หนังสือน าส่ง ใบสมัคร รูปภาพ เกียรติบัตร  
   รางวัล ฯลฯ  
5. ศูนย์บ่มเพาะฯ มีการรวบรวมฐานข้อมูลผู้เรียนที่ผ่าน 
    การบ่มเพาะ และส าเร็จการศึกษาแล้ว ที่เป็นเจ้าของ 
    ธุรกิจซึ่งฐานข้อมูลประกอบด้วย รายชื่อผู้ประกอบการ  
    ลักษณะธุรกิจ สถานที่ตั้ง รูปภาพ มีการเผยแพร่ 
    ฐานข้อมูลทางเว็บไซต์สถานศึกษา และรายงาฐานข้อมูล 
    ส่งส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
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ตอนที่ 2 การด าเนินการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนในสถานศึกษาอาชีวศึกษา ประกอบด้วย 7 ตัวบ่งชี ้ดังนี้  
ตัวบ่งชี้ที่ 1 การพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ด้านการอบรม (10 คะแนน)  
ตัวบ่งชี้ที่ 2 การพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ด้านการศึกษาดูงาน (5 คะแนน)  
ตัวบ่งชี้ที่ 3 การประเมินคุณภาพ และความเป็นไปได้ของแผนธุรกิจ (5 คะแนน)  
ตัวบ่งชี้ที่ 4 การส่งเสริมการประกอบธุรกิจ (5 คะแนน)  
ตัวบ่งชี้ที่ 5 การด าเนินงานตามแผนธุรกิจใหม่ (5 คะแนน)  
ตัวบ่งชี้ที่ 6 การด าเนินงานตามแผนธุรกิจเดิม หรือต่อยอดธุรกิจเดิม (5 คะแนน)  
ตัวบ่งชี้ที่ 7 การใช้ธุรกิจในสถานศึกษาเป็นแหล่งการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพครูที่ปรึกษา  
              ธุรกิจ หรือครูที่เกี่ยวข้อง (5 คะแนน)  

ตัวบ่งชี้ท่ี 1 การพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ด้านการอบรม 
หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา เกณฑ์การตัดสิน 

1. มีโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านการอบรม  
   (การสร้างจิตส านึกในการเป็นผู้ประกอบการและ  
   การเขียนแผนธุรกิจ) ที่ผู้บริหารได้อนุมัติแล้ว  

มีผลการปฏิบัตติามหลักฐานครบถ้วน 1 ข้อ = 1 คะแนน  
มีผลการปฏบิัติตามหลักฐานครบถ้วน 2 ข้อ = 2 คะแนน  
มีผลการปฏบิัติตามหลักฐานครบถ้วน 3 ข้อ = 3 คะแนน  
มีผลการปฏบิัติตามหลักฐานครบถ้วน 4 ข้อ = 4 คะแนน  
มีผลการปฏบิัติตามหลักฐานครบถ้วน 5 ข้อ = 5 คะแนน  
มีผลการปฏบิัติตามหลักฐานครบถ้วน 6 ข้อ = 6 คะแนน  
มีผลการปฏบิัติตามหลักฐานครบถ้วน 7 ข้อ = 7 คะแนน  
มีผลการปฏบิัติตามหลักฐานครบถ้วน 8 ข้อ = 8 คะแนน  
มีผลการปฏบิัติตามหลักฐานครบถ้วน 9 ข้อ = 9 คะแนน  
มีผลการปฏิบัติตามหลักฐานครบถ้วน 10 ข้อ = 10 คะแนน  

2. มีค าสั่งคณะกรรมการด าเนินการพัฒนาศักยภาพ  
   ผู้เรียนด้านการอบรม  
3. มีการประชุมและหลักฐานการประชุม โดยมี    
   หลักฐานที่เก่ียวข้องกับการประชุมครบถ้วนสมบูรณ์ 
4. มีหนังสือเชิญวิทยากร/หนังสอืขอบคุณวิทยากร  
5. มีการประชาสัมพันธ์การด าเนินงานเพื่อสร้างความ 
    ตระหนักในการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน  
6. มีหลักฐานการจัดอบรมตามโครงการพัฒนาศักยภาพ 
   ผู้เรียน  
7. มีหลักฐานการเข้ารับการอบรมตามโครงการพัฒนา 
   ศักยภาพผู้เรียน  
8. มีแผนธุรกิจจากการอบรมตามโครงการพัฒนา  
   ศักยภาพผู้เรียน  
9. มีเครื่องมือในการประเมินความพึงพอใจการพัฒนา   
   ศักยภาพผู้เรียนด้านการอบรมสร้างจิตส านึกในการ 
   เป็นผู้ประกอบการและการเขียนแผนธุรกิจ  
10. มีรายงานสรุปผลการด าเนนิงานโครงการพฒันา  
     ศักยภาพผู้เรียนตามกระบวนการ PDCA เป็นรูปเล่ม  
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2 การพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ด้านการศึกษาดงูานที่สอดคล้องกับธุรกิจ 
 

หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา เกณฑ์การตัดสิน 
1. มีโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านการศึกษาดูงาน  
   ที่ผู้บริหารได้อนุมตัิแล้ว และค าสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการ 
   ด าเนินการพฒันาศักยภาพผู้เรียน ด้านการศึกษาดูงาน  

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

2. มีหลักฐานการติดต่อประสานงานเพื่อเข้าศึกษาดูงาน 
   ที่สอดคล้องประกอบด้วย หนังสือขออนุญาตเข้าศึกษาดู 
   งาน/บันทึกข้อความ หนังสือขออนุญาตน าผู้เรียน 
   อาชีวศึกษาไปดูงาน หนังสือตอบรับจากสถานประกอบการ  
   หรือหนังสือขอบคุณสถานประกอบการที่ให้ความอนุเคราะห์  
3. มีหลักฐานการเข้าศึกษาดูงาน ประกอบด้วย ลายมือชื่อ 
   ผู้เข้าศึกษาดูงาน รูปภาพกิจกรรม และบันทึกความรู้ที่ได้รับ 
   จากการศึกษาดูงานของผู้ศึกษาดูงาน  
4. มีเครื่องมือในการประเมินผลความพึงพอใจการด าเนนิงาน 
   ศึกษาดูงานที่ชดัเจน  
5. มีการรายงานสรปุผลการด าเนินงานโครงการพัฒนา  
    ศักยภาพผู้เรียนด้านการศึกษาดูงาน ตามกระบวนการ     
    PDCA เป็นรูปเล่ม  

 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 3 การประเมินคุณภาพ และความเป็นไปได้ของแผนธุรกิจ 

 

หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา เกณฑ์การตัดสิน 
1. มีหนังสือเชิญบุคคลภายนอกและภายใน เพื่อมาร่วมเป็น   
   คณะกรรมการประเมินคัดเลือกแผนธุรกิจ  

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

2. มีการด าเนนิการประเมินคัดเลือกแผนธุรกิจ โดยพิจารณา 
   จากใบลงชื่อปฏิบัตงิาน รูปภาพ เป็นต้น  
3. มีเกณฑ์การประเมินแผนธุรกิจที่ชัดเจน  
4. มีร่องรอยการให้คะแนนการประเมินแผนธุรกิจ  
5. มีการประกาศผลการประเมินแผนธุรกิจของสถานศึกษา  
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ตัวบ่งชี้ท่ี 4 การส่งเสริมการประกอบธุรกิจ 

 

หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา เกณฑ์การตัดสิน 
1. มีบันทึกข้อความขออนุญาตด าเนินการตามแผนธุรกิจ ที่ผ่าน   
   การคัดเลือกตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน  

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

2. มีค าสั่งแตง่ตั้งคณะกรรมการด าเนินงานทั้งครูและ ผู้เรียน 
   ตามแผนของแต่ละกลุ่มธุรกิจ  
3. มีการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานตาม แผนธุรกิจ โดยมี 
   หลักฐานที่เก่ียวข้องกับการประชุมครบถ้วนสมบูรณ์  
4. มีการแจ้งหรือประกาศการจดัสรรงบประมาณ ให้แก่ 
   ผู้ด าเนนิการตามแผนธุรกิจทีค่รบถ้วน  
5. มีหลักฐานการจ่ายงบประมาณให้แก่ผู้ด าเนินการ ตามแผน 
   ธุรกิจที่ครบถ้วนตามที่จดัสรร  

 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 5 การด าเนินงานตามแผนธุรกิจใหม่ 
 

หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา เกณฑ์การตัดสิน 
1. มีระยะเวลาในการด าเนินงานธุรกิจใหม่ อย่างต่อเนื่อง 
   ไม่น้อยกว่า 2 เดือน   

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

2. หลักฐานแสดงการด าเนินงานตามภารกิจของผู้เรียน  
   ประกอบด้วย บันทึกการประชุม การลงเวลาปฏบิัติงาน และ 
   รูปภาพการปฏบิัติงาน เป็นตน้  
3. มีการนิเทศ ติดตามการด าเนนิงานตามแผนธุรกิจ  
4. มีการจัดท าบัญชีของธุรกิจ ประกอบด้วย เอกสารรายรับ- 
    รายจ่าย การบันทึกรายการรับ-จ่าย การรับรองบันทึก   
    รายรับ รายจา่ยโดยครูทีป่รึกษาด้านบัญชีอย่างสม่ าเสมอ 
    และเป็นปัจจุบนั  
5. มีการรายงานสรปุผลการประกอบธุรกิจ ประกอบด้วย  
   งบก าไรขาดทุน งบแสดงฐานะการเงิน และรายงานการ 
   ประเมินความพงึพอใจของลูกค้า  
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ตัวบ่งชี้ท่ี 6 การด าเนินงานตามแผนธุรกิจเดิม หรือต่อยอดธุรกิจเดิม 
 

หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา เกณฑ์การตัดสิน 
1. มีระยะเวลาการด าเนนิธุรกิจเดิมอย่างต่อเนื่อง ไม่น้อยกว่า 6   
   เดือน  

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

2. มีหลักฐานแสดงการด าเนินงานตามธุรกิจเดิมของผู้เรียน 
   อย่างต่อเนื่อง เช่น รูปภาพการปฏิบัติงาน การลงเวลา 
   ปฏิบัติงาน การประชุม ฯลฯ  
3. มีการนิเทศ ติดตามการด าเนนิงานตามแผนธุรกิจ 
   ข้อเสนอแนะจากที่ปรึกษาธุรกิจอย่างสม่ าเสมอ  
4. มีการจัดท าบัญชีของธุรกิจ ประกอบด้วย เอกสารรายรับ- 
   รายจ่าย การบันทึกรายการรับ-จ่าย การรับรองบันทึกรายรบั 
   รายจ่ายโดยครูที่ปรึกษาดา้นบัญชีอย่างสม่ าเสมอและเป็น 
   ปัจจุบนั  
5. มีการรายงานสรปุผลการประกอบธุรกิจ ประกอบด้วย  
   งบก าไรขาดทุน งบแสดงฐานะการเงิน และรายงานการ 
   ประเมินความพงึพอใจของลูกค้า  
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ตัวบ่งชี้ท่ี 7 การใช้ธุรกิจในสถานศึกษาเป็นแหล่งการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพครูที่ปรึกษาธุรกิจ  
              หรือครูที่เกี่ยวข้อง 
 

หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา เกณฑ์การตัดสิน 
1. มีหลักฐานการประชาสัมพนัธ์การให้ใช้ธุรกิจของผู้เรียนเป็น 
   แหล่งเรียนรู ้โดยใช้ช่องทางทีห่ลากหลาย ไม่น้อยกว่า 3   
   ช่องทาง  

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

2. มีหลักฐานการใช้ธุรกิจของผู้เรียน เป็นแหล่งเรียนรู้ภายใน 
    สถานศึกษา ประกอบด้วย บนัทึกการขอเข้าศึกษาดูงานจาก 
    หน่วยงานภายใน สมุดบนัทกึการเยี่ยมชม และภาพถ่าย 
    การศึกษา ดูงาน  
3. มีหลักฐานการใช้ธุรกิจของผู้เรียน เป็นแหล่งเรียนรู้จาก 
   หน่วยงานภายนอก ประกอบด้วย หนังสือการขอเข้าศึกษาดู 
   งานจากหน่วยงานภายนอก สมุดบันทึกการเยี่ยมชม และ 
   ภาพถ่าย การศึกษาดูงาน  
4. มีหนังสือแจ้งเชิญครูที่เก่ียวกบัการบ่มเพาะฯ เข้ารับการ 
    ฝึกอบรมเกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบการ บันทึกข้อความขอ 
    เข้ารับการฝึกอบรม และหนงัสือค าสั่งอนุญาตให้เข้ารับการ 
    ฝึกอบรม  
5. มีรายงานการฝึกอบรม พร้อมด้วยเกียรติบัตร หรือวุฒิบัตร  
   หรือประกาศนียบัตร หรือภาพถ่าย  
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ตอนที่ 3 ผลสัมฤทธิ์ของการบ่มเพาะผู้เรียนสู่การเป็นผู้ประกอบการ ประกอบด้วย 1 ตัวบ่งชี้ ดังนี้  
 ตัวบ่งชี้ที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ของการบ่มเพาะผู้เรียน (5 คะแนน)  

ตัวบ่งชี้ท่ี 1 ผลสัมฤทธิ์ของการบ่มเพาะผู้เรียน 
หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา เกณฑ์การตัดสิน 

1. ผู้เรียนที่เข้าร่วมโครงการพฒันาศักยภาพผู้เรียนในสถานศึกษา 
   อาชีวศึกษา ที่ได้ประกอบธุรกิจระหว่างเรียนไม่น้อยกวา่ 3 คน  

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

2. มีการน าสิ่งประดิษฐ ์นวัตกรรม โครงงานวทิยาศาสตร ์ 
   โครงการ งานวิจัย ฯลฯ มาตอ่ยอดเชิงพาณิชย ์ด้านสินคา้/ 
   บริการ ไม่น้อยกว่า 1 ธุรกิจ  
3. มีการจัดท ารายงานวิเคราะห์ความยั่งยืนของธุรกิจ ในประเด็น  
   การด าเนินธุรกิจในปัจจุบนั แผนการตลาดในอนาคต  
4. มีการจัดท ารายงานวิเคราะห์ความยั่งยืน และความเป็นไปได้ 
   ในการด าเนินธุรกิจ โดยพิจารณาจากผลการด าเนนิงานใน  
   รอบระยะเวลาทีผ่่านมา และฐานะการเงินของธุรกิจ  
   ณ วันสิน้งวดของการด าเนนิธรุกิจ ในรูปของงบการเงิน  
5. ผู้เรียนที่ผา่นการบ่มเพาะจากศูนย์บ่มเพาะฯ ส าเร็จการศึกษา 
   แล้วสามารถเป็นเจ้าของธุรกิจ ไม่น้อยกว่า 1 คน  
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แบบลงคะแนน 
การประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับสถานศึกษา 

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

รายการ คะแนน 
เต็ม ได้ 

ส่วนที่ 1 การรายงานข้อมูลการด าเนินงาน    
  ตัวบ่งชี้ที่ 1 การรายงาน  10  
ส่วนที่ 2 เอกสาร/หลักฐาน/ร่องรอย การด าเนินงาน    
 ตอนที่ 1 ศักยภาพศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา    
  ตัวบ่งชี้ที่ 1 ส านักงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา  5  
  ตัวบ่งชี้ที่ 2 การบริหารงานของหัวหน้าศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา  5  
  ตัวบ่งชี้ที่ 3 การสนับสนุนของผู้บริหารสถานศึกษา  5  
 ตอนที่ 2 การด าเนินการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนในสถานศึกษาอาชีวศึกษา    
  ตัวบ่งชี้ที่ 1 การพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ด้านการอบรม  10  
  ตัวบ่งชี้ที่ 2 การพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ด้านการศึกษาดูงานที่สอดคล้องกับธุรกิจ  5  
  ตัวบ่งชี้ที่ 3 การประเมินคุณภาพ และความเป็นไปได้ของแผนธุรกิจ  5  
  ตัวบ่งชี้ที่ 4 การส่งเสริมการประกอบธุรกิจ  5  
  ตัวบ่งชี้ที่ 5 การด าเนินงานตามแผนธุรกิจใหม่  5  
  ตัวบ่งชี้ที่ 6 การด าเนินงานตามแผนธุรกิจเดิม หรือต่อยอดธุรกิจเดิม  5  
  ตัวบ่งชี้ที่ 7 การใช้ธุรกิจในสถานศึกษาเป็นแหล่งการเรียนรู้และการพัฒนา 

              ศักยภาพครูที่ปรึกษาธุรกิจหรือครูที่เก่ียวข้อง  
5  

 ตอนที่ 3 ผลสัมฤทธิ์ของการบ่มเพาะผู้เรียนสู่การเป็นผู้ประกอบการ    
  ตัวบ่งชี้ที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ของการบ่มเพาะผู้เรียน  5  

รวมคะแนน 70  
 
 
 

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

วันที่ ......... เดือน ............................ พ.ศ. ............. 
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แบบสรุปคะแนน 
การประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับสถานศึกษา 

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

รายการ คะแนนจากกรรมการคนที่ รวมคะแนน 
1 2 3 4 5 6 7 

ส่วนที่ 1          
          ตัวบ่งชี้ที ่1          
ส่วนที่ 2          
     ตอนที่ 1          
          ตัวบ่งชี้ที ่1          
          ตัวบ่งชี้ที ่2          
          ตัวบ่งชี้ที ่3          
     ตอนที่ 2          
          ตัวบ่งชี้ที ่1          
          ตัวบ่งชี้ที ่2          
          ตัวบ่งชี้ที ่3          
          ตัวบ่งชี้ที ่4          
          ตัวบ่งชี้ที ่5          
          ตัวบ่งชี้ที ่6          
          ตัวบ่งชี้ที ่7          
     ตอนที่ 3          
          ตัวบ่งชี้ที ่1          

รวม         
คะแนนร้อยละ  

ระดับ ดี      พอใช้      ปรับปรุง  
 
 

ลงชื่อ .......................................... ประธานกรรมการ  
      (...........................................)  

ต าแหน่ง....................................................................... ........  

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



  

บทที ่6 
การประเมินผลการดาเนินงานของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 

ระดับจังหวัด 

1. ความเป็นมา  
การประเมินผลการด าเนินงานของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับจังหวัด เป็นการ

ประเมินผลการด าเนินงานของสถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาของ เอกชน 
ทุกแห่งในจังหวัด เพ่ือให้ได้ทราบว่าได้ด าเนินการไปตามเจตนารมณ์ของวัตถุประสงค์  และเป้าหมาย
เพียงใด คณะกรรมการประเมินผลการด าเนินงานของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา  ระดับ
จังหวัด ควรประกอบด้วย ตัวแทนที่ได้รับการคัดเลือกภายในจังหวัด จ านวนไม่น้อยกว่า 3 คน แต่งตั้งโดย
อุปนายกสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยของแต่ละภาค  ส่วนเครื่องมือ
ที่ใช้ในการประเมินผลการด าเนินงานของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา  ระดับจังหวัด จะใช้
เครื่องมือประเมินตามแบบที่ส านักบริหารการอาชีวศึกษาเอกชน ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
ก าหนด  

2. วัตถุประสงค์ของการประเมิน  
เพ่ือให้ได้ทราบถึงผลการส่งเสริม  สนับสนุน  และพัฒนาขีดความสามารถให้กับผู้ เรียน             

หรือประชาชนที่สนใจให้มีความรู้ มีความสามารถที่จะประกอบธุรกิจ หรือพัฒนาต่อยอดธุรกิจเดิม       
ของสถานศึกษาเทียบกันในระดับจังหวัด  

3. คณะกรรมการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับจังหวัด  
คณะกรรมการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับจังหวัด 1 ชุด ประกอบด้วย 

ผู้แทนที่ได้รับการคัดเลือกภายในอาชีวศึกษาจังหวัด  จ านวนไม่น้อยกว่า 3 คน แต่งตั้งโดย อุปนายก
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยของแต่ละภาค  

4. คุณสมบัติของคณะกรรมการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับจังหวัด  
1. ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา หรือรองผู้อ านวยการสถานศึกษา หรือข้าราชการครูที่

ได้รับการแต่งตั้งจากประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัด  หรือแต่งตั้งจากส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาตามแต่กรณี  

2. ผ่านการอบรม หรือผ่านการประชุมชี้แจงทาความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การประเมินศูนย์
บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาในปีที่ประเมิน  

3. การประเมินในระดับจังหวัด คณะกรรมการประเมินที่เป็นบุคลากรของสถานศึกษาที่เข้ารับ 
การประเมินต้องไม่เป็นผู้ให้คะแนนสถานศึกษาของตนเอง 
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5. แนวทางการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับจังหวัด 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

สถานศึกษายื่นแบบขอรับการประเมิน ถึงประธานกรรมการอุปนายกสมาคมฯ แต่ละภาค 

ประธานกรรมการอุปนายกสมาคมฯ แต่ละภาค แต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน 
ก าหนดวันเข้าประเมิน แจ้งสถานศึกษาเพ่ือเตรียมรับการประเมิน 

และแจ้งรายชื่อสถานศึกษาที่เข้ารับการประเมินให้คณะกรรมการประเมิน 

คณะกรรมการเข้าประเมินสภาพจริง ณ สถานศึกษา 
1. สถานศึกษาน าเสนอข้อมูล/เอกสาร/หลักฐาน/แฟ้มแสดงผลงาน 
2. คณะกรรมการประเมินเอกสาร หลักฐานตามเกณฑ์การประเมินที่ก าหนด 
3. คณะกรรมการสัมภาษณ์ตัวแทนผู้เรียนที่เข้ารับการบ่มเพาะ 
4. คณะกรรมการเข้าประเมินตามสภาพจริง ณ สถานศึกษา 

คณะกรรมการรวบรวมผลการประเมินและรายงานผลการประเมิน 
ให้กับประธานกรรมการโดยอุปนายกสมาคมฯ  

ประธานกรรมการโดยอุปนายกสมาคมฯ แต่ละภาค รายงานผลการประเมินในระดบัจังหวัด 1-3 ดาว  
ให้กับประธานคณะกรรมการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับภาค 

ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

ประธานกรรมการโดยอุปนายกสมาคมฯ  
แจ้งผลการประเมินแก่สถานศึกษา พร้อมทั้งจัดท าเกียรติบัตรมอบแก่สถานศึกษา  

ประธานกรรมการโดยอุปนายกสมาคมฯ รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ 
ในการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับจังหวัด 

ที ่ส านักบริหารการอาชีวศึกษาเอกชน และศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาค 
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6. การประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับจังหวัด ใช้เครื่องมือในการประเมิน ดังนี้  

ส่วนที่ 1 การรายงานข้อมูลการด าเนินงาน  
ส่วนที่ 2 เอกสาร/หลักฐาน/ร่องรอย การด าเนินงาน  

โดยใช้เครื่องมือประเมินผลศูนย์บ่มเพาะฯ จานวน 3 ตอน ประกอบด้วย  
ตอนที่ 1 ศักยภาพศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา  

ตัวบ่งชี้ที่ 1 ส านักงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา  
ตัวบ่งชี้ที่ 2 การบริหารงานของหัวหน้าศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา  
ตัวบ่งชี้ที่ 3 การสนับสนุนของผู้บริหารสถานศึกษา  

ตอนที่ 2 การด าเนินการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนในสถานศึกษาอาชีวศึกษา  
ตัวบ่งชี้ที่ 1 การพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ด้านการอบรม  
ตัวบ่งชี้ที่ 2 การพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ด้านการศึกษาดูงานที่สอดคล้องกับธุรกิจ  
ตัวบ่งชี้ที่ 3 การประเมินคุณภาพ และความเป็นไปได้ของแผนธุรกิจ  
ตัวบ่งชี้ที่ 4 การส่งเสริมการประกอบธุรกิจ  
ตัวบ่งชี้ที่ 5 การด าเนินงานตามแผนธุรกิจใหม่  
ตัวบ่งชี้ที่ 6 การด าเนินงานตามแผนธุรกิจเดิมหรือต่อยอดธุรกิจเดิม  
ตัวบ่งชี้ที่ 7 การใช้ธุรกิจในสถานศึกษาเป็นแหล่งการเรียนรู้และการพัฒนา    
              ศักยภาพ ครูที่ปรึกษาธุรกิจหรือครูที่เกี่ยวข้อง  

ตอนที่ 3 ผลสัมฤทธิ์ของการบ่มเพาะผู้เรียนสู่การเป็นผู้ประกอบการ  
ตัวบ่งชี้ที ่1 ผลสัมฤทธิ์ของการบ่มเพาะผู้เรียน  

7. ผลการประเมินระดับจังหวัด พิจารณาจากเกณฑ์การประเมิน ดังนี้  
ระดับ 3 ดาว คะแนนร้อยละ 70 –100  
ระดับ 2 ดาว คะแนนร้อยละ 60 –69  
ระดับ 1 ดาว คะแนนร้อยละ 1 –59  

8. การด าเนินการหลังการประเมิน  
สถานศึกษาที่มีผลการประเมินระดับ 3 ดาว ในระดับจังหวัดจะต้องเข้ารับการประเมินในระดับ

ภาค โดยอุปนายกสมาคมฯ ภาคจะต้องแจ้งผลการประเมินให้กับสถานศึกษาที่ได้รับผลการประเมินระดับ 
3 ดาว และประธานคณะกรรมการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาระดับภาค  ภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด 
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แบบประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับจังหวัด 
ส่วนที่ 1 การรายงานข้อมูลการด าเนินงาน 

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

ค าชี้แจง ข้อมูลที่ใช้ประเมินในส่วนนี้ได้มาจากการรายงานข้อมูลการด าเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1 รายงานการปฏิบัติงานการส่งเสริมศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 
 

หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา เกณฑ์การตัดสิน 
1. ข้อมูลของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา มีผลการปฏบิัติตามหลักฐานครบถ้วน 1 ข้อ = 1 คะแนน  

มีผลการปฏบิัติตามหลักฐานครบถ้วน 2 ข้อ = 2 คะแนน  
มีผลการปฏบิัติตามหลักฐานครบถ้วน 3 ข้อ = 3 คะแนน  
มีผลการปฏบิัติตามหลักฐานครบถ้วน 4 ข้อ = 4 คะแนน  
มีผลการปฏบิัติตามหลักฐานครบถ้วน 5 ข้อ = 5 คะแนน  
มีผลการปฏบิัติตามหลักฐานครบถ้วน 6 ข้อ = 6 คะแนน  
มีผลการปฏบิัติตามหลักฐานครบถ้วน 7 ข้อ = 7 คะแนน  
มีผลการปฏบิัติตามหลักฐานครบถ้วน 8 ข้อ = 10 คะแนน 

2. ข้อมูลงบประมาณทีไ่ด้รับการสนับสนุนจากวิทยาลัย  
    หรือผู้สนับสนุนอ่ืนๆ จากภายในและภายนอก 
    สถานศึกษา 
3. ข้อมูลผู้เข้ารับการอบรมเพื่อส่งเสริมศักยภาพการเป็น  
   ผู้ประกอบการ 

4. ข้อมูลแผนธุรกิจที่ได้ด าเนนิการ หลังจากได้รบัการ 
   ส่งเสริมศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการแล้ว  
5. ข้อมูลแผนธุรกิจที่ได้ด าเนนิการต่อเนื่องจากปีก่อน 
6. ข้อมูลธุรกิจที่ได้รับการสง่เสริมจากศูนย์บ่มเพาะ  
    ผู้ประกอบการอาชวีศึกษา ที่สามารถด ารงอยูไ่ด ้ 
    อย่างยั่งยืน (ทั้งในและนอกสถานศึกษา) 
7. การรายงานข้อมูลตามระยะเวลาที่ก าหนด 
8. ข้อมูลสมบูรณ์ครบถ้วน 
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แบบประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับจังหวัด 
ส่วนที ่2 เอกสาร/หลักฐาน/ร่องรอย การด าเนินงาน 

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

ค าชี้แจง ข้อมูลที่ใช้ประเมินในส่วนนี้ได้จากเอกสาร/หลักฐานที่น าเสนอ มีทั้งสิ้น 3 ตอน คือ  
ตอนที่ 1 ศักยภาพศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา  
ตอนที่ 2 การด าเนินการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนในสถานศึกษาอาชีวศึกษา  
ตอนที่ 3 ผลสัมฤทธิ์ของการบ่มเพาะผู้เรียนสู่การเป็นผู้ประกอบการ  

ตอนที่ 1 ศักยภาพศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ประกอบด้วย 3 ตัวบ่งชี้ ดังนี้  
ตัวบ่งชี้ที่ 1 ส านักงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา (5 คะแนน)  
ตัวบ่งชี้ที่ 2 การบริหารงานของหัวหน้าศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา (5 คะแนน)  
ตัวบ่งชี้ที่ 3 การสนับสนุนของผู้บริหารสถานศึกษา (5 คะแนน) 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1 ส านักงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 
 

หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา เกณฑ์การตัดสิน 
1. มีส านักงานศูนยบ์่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา   
   ที่ตั้งอยู่ในท าเลที่เหมาะสม เป็นสัดส่วน และสามารถ 
   ติดต่อได้สะดวก  

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

2. มีป้ายส านักงานศูนยบ์่มเพาะผู้ประกอบการอาชวีศึกษาที่ 
   ถาวร และมีรายละเอียดครบถ้วน ตามแบบที่ก าหนดใน 
   คู่มือ  
3. มีแผนภูมิตามโครงสรา้งการบริหารงานศนูย์บ่มเพาะ  
   ผู้ประกอบการอาชวีศึกษาที่มรีูปภาพ ต าแหน่งที่    
   รับผิดชอบ ติดแสดงไว้อย่างชดัเจน  
4. มีค าสั่งแตง่ตั้งคณะกรรมการด าเนินการครบถ้วนตาม 
   โครงสร้างศูนย์บ่มเพาะผูป้ระกอบการอาชีวศึกษา   
   ระบุหน้าทีป่ฏิบัตงิานในปีการศึกษาที่รับการประเมนิ  
5. มีความพร้อมด้านวัสด ุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ พื้นที่บริการให้ 
   ค าปรึกษา มุมวิชาการ ในการให้บริการของศูนย์บ่มเพาะ 
   ผู้ประกอบการอาชวีศึกษา  
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2 การบริหารงานของหัวหน้าศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 
 

หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา เกณฑ์การตัดสิน 
1. มีแผนการปฏิบัติงานประจ าปี ของศูนย์บ่มเพาะ  
   ผู้ประกอบการอาชวีศึกษา ซึ่งจัดท าเปน็รูปเล่ม และ    
   ได้รับการอนุมัติจากผู้อ านวยการสถานศึกษาแล้ว  

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

2. มีปฏิทนิการปฏิบตัิงานประจ าปีของศูนยบ์่มเพาะ  
   ผู้ประกอบการอาชวีศึกษา แสดงไว้ในศูนยบ์่มเพาะ  
   อย่างชัดเจน  
3. มีรายงานสรปุผลการด าเนนิงานน าเสนอผูบ้ริหาร  
   โดยหัวหน้าศูนยบ์่มเพาะฯ ประกอบด้วย แผนการ    
   ปฏิบัติงาน สรุปผลการด าเนนิงานบ่มเพาะฯ การด าเนิน 
   ธุรกิจของผู้เรียน รายงานการนิเทศและสรุปผลการใช้ศนูย์ 
   บ่มเพาะฯ เป็นแหล่งเรียนรู ้ 
4. มีการเผยแพร่ผลการด าเนินงานของศูนยบ์่มเพาะ  
   ผู้ประกอบการอาชวีศึกษาด้วยช่องทางที่หลากหลาย  
   จ านวนไมน่้อยกว่า 3 ช่องทาง  
5. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการศูนย์บ่มเพาะ 
   ผู้ประกอบการอาชวีศึกษา   
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ตัวบ่งชี้ท่ี 3 การสนับสนุนของผู้บริหารสถานศึกษา 
 

หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา เกณฑ์การตัดสิน 
1. สถานศึกษามีการก าหนดการพัฒนาศักยภาพศูนยบ์่มเพาะ  
   ผู้ประกอบการอาชวีศึกษาและผู้เรียนไว้ในมาตรฐานการ 
   อาชีวศึกษาของสถานศึกษา  

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

2. สถานศึกษามีการก าหนดโครงการพัฒนาศักยภาพ 
   ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาและผู้เรียนไว้ใน 
   แผนพัฒนาสถานศึกษา และหรือแผนปฏิบัติราชการ 
   ประจ าป ี 
3. ผู้บริหารสถานศึกษามีการประชุมชี้แจงครูและบุคลากร 
   ทางการศึกษา เก่ียวกับการพัฒนาศักยภาพศูนยบ์่มเพาะ 
   ผู้ประกอบการอาชวีศึกษาโดยมีหลักฐาน ที่เก่ียวข้องกับ 
   การประชุมครบถ้วน  
4. สถานศึกษาสนับสนนุให้ส่งแผนธุรกิจเข้าร่วมประกวด  
   หรือแข่งขันทักษะในเวทีต่าง ๆ ทั้งในระดบัจังหวัด/  
   ระดับภาค/ระดับชาต ิของปีการศึกษาที่รับการประเมนิ  
   โดยมีหลักฐาน หนังสือน าส่ง ใบสมัคร รูปภาพ เกียรติบัตร  
   รางวัล ฯลฯ  
5. ศูนย์บ่มเพาะฯ มีการรวบรวมฐานข้อมูลผู้เรียนที่ผ่าน 
    การบ่มเพาะ และส าเร็จการศึกษาแล้ว ที่เป็นเจ้าของ 
    ธุรกิจซึ่งฐานข้อมูลประกอบด้วย รายชื่อผู้ประกอบการ  
    ลักษณะธุรกิจ สถานที่ตั้ง รูปภาพ มีการเผยแพร่ 
    ฐานข้อมูลทางเว็บไซต์สถานศึกษา และรายงาฐานข้อมูล 
    ส่งส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
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ตอนที่ 2 การด าเนินการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนในสถานศึกษาอาชีวศึกษา ประกอบด้วย 7 ตัวบ่งชี ้ดังนี้  
ตัวบ่งชี้ที่ 1 การพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ด้านการอบรม (10 คะแนน)  
ตัวบ่งชี้ที่ 2 การพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ด้านการศึกษาดูงาน (5 คะแนน)  
ตัวบ่งชี้ที่ 3 การประเมินคุณภาพ และความเป็นไปได้ของแผนธุรกิจ (5 คะแนน)  
ตัวบ่งชี้ที่ 4 การส่งเสริมการประกอบธุรกิจ (5 คะแนน)  
ตัวบ่งชี้ที่ 5 การด าเนินงานตามแผนธุรกิจใหม่ (5 คะแนน)  
ตัวบ่งชี้ที่ 6 การด าเนินงานตามแผนธุรกิจเดิม หรือต่อยอดธุรกิจเดิม (5 คะแนน)  
ตัวบ่งชี้ที่ 7 การใช้ธุรกิจในสถานศึกษาเป็นแหล่งการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพครูที่ปรึกษา  
              ธุรกิจ หรือครูที่เกี่ยวข้อง (5 คะแนน)  

ตัวบ่งชี้ท่ี 1 การพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ด้านการอบรม 
หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา เกณฑ์การตัดสิน 

1. มีโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านการอบรม (การสร้าง    
   จิตส านึกในการเป็นผู้ประกอบการและการเขียนแผนธุรกิจ)  
   ที่ผู้บริหารได้อนุมตัิแล้ว  

มีผลการปฏิบัตติามหลักฐานครบถ้วน 1 ข้อ = 1 คะแนน  
มีผลการปฏบิัติตามหลักฐานครบถ้วน 2 ข้อ = 2 คะแนน  
มีผลการปฏบิัติตามหลักฐานครบถ้วน 3 ข้อ = 3 คะแนน  
มีผลการปฏบิัติตามหลักฐานครบถ้วน 4 ข้อ = 4 คะแนน  
มีผลการปฏบิัติตามหลักฐานครบถ้วน 5 ข้อ = 5 คะแนน  
มีผลการปฏบิัติตามหลักฐานครบถ้วน 6 ข้อ = 6 คะแนน  
มผีลการปฏบิัติตามหลักฐานครบถ้วน 7 ข้อ = 7 คะแนน  
มีผลการปฏบิัติตามหลักฐานครบถ้วน 8 ข้อ = 8 คะแนน  
มีผลการปฏบิัติตามหลักฐานครบถ้วน 9 ข้อ = 9 คะแนน  
มีผลการปฏิบัติตามหลักฐานครบถ้วน 10 ข้อ = 10 คะแนน  

2. มีค าสั่งคณะกรรมการด าเนินการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนดา้น 
   การอบรม  
3. มีการประชุมและหลักฐานการประชุม โดยมีหลักฐานที ่
   เก่ียวข้องกับการประชุมครบถ้วนสมบูรณ์ (ประกอบด้วย  
   ระเบียบวาระการประชุม และรายงานการประชุม รายชื่อ 
   ผู้เข้าร่วมประชุม รูปภาพการประชุม) 
4. มีหนังสือเชิญวิทยากร/หนังสอืขอบคุณวิทยากร  
5. มีการประชาสัมพันธ์การด าเนินงานเพื่อสร้างความตระหนัก 
   ในการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน  
6. มีหลักฐานการจัดอบรมตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน  
7. มีหลักฐานการเข้ารับการอบรมตามโครงการพัฒนา 
   ศักยภาพผู้เรียน  
8. มีแผนธุรกิจจากการอบรมตามโครงการพัฒนาศักยภาพ 
   ผู้เรียน  
9. มีเครื่องมือในการประเมินความพึงพอใจการพัฒนา 
   ศักยภาพผู้เรียนด้านการอบรมสร้างจิตส านึกในการเป็น 
   ผู้ประกอบการและการเขียนแผนธุรกิจ  
10. มีรายงานสรุปผลการด าเนนิงานโครงการพฒันาศักยภาพ 
     ผู้เรียนตามกระบวนการ PDCA เป็นรูปเล่ม  
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2 การพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ด้านการศึกษาดงูานที่สอดคล้องกับธุรกิจ 
 

หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา เกณฑ์การตัดสิน 
1. มีโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านการศึกษาดูงาน  
   ที่ผู้บริหารได้อนุมตัิแล้ว และค าสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการ 
   ด าเนินการพฒันาศักยภาพผู้เรียน ด้านการศึกษาดูงาน  

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

2. มีหลักฐานการติดต่อประสานงานเพื่อเข้าศึกษาดูงาน 
   ที่สอดคล้องประกอบด้วย หนังสือขออนุญาตเข้าศึกษาดู 
   งาน/บันทึกข้อความ หนังสือขออนุญาตน าผู้เรียน 
   อาชีวศึกษาไปดูงาน หนังสือตอบรับจากสถานประกอบการ  
   หรือหนังสือขอบคุณสถานประกอบการที่ให้ความอนุเคราะห์  
3. มีหลักฐานการเข้าศึกษาดูงาน ประกอบด้วย ลายมือชื่อ 
   ผู้เข้าศึกษาดูงาน รูปภาพกิจกรรม และบันทึกความรู้ที่ได้รับ 
   จากการศึกษาดูงานของผู้ศึกษาดูงาน  
4. มีเครื่องมือในการประเมินผลความพึงพอใจการด าเนนิงาน 
   ศึกษาดูงานที่ชดัเจน  
5. มีการรายงานสรปุผลการด าเนินงานโครงการพัฒนา  
    ศักยภาพผู้เรียนด้านการศึกษาดูงาน ตามกระบวนการ     
    PDCA เป็นรูปเล่ม  

 
 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 3 การประเมินคุณภาพ และความเป็นไปได้ของแผนธุรกิจ 

 

หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา เกณฑ์การตัดสิน 
1. มีหนังสือเชิญบุคคลภายนอกและภายใน เพื่อมาร่วมเป็น   
   คณะกรรมการประเมินคัดเลือกแผนธุรกิจ  

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

2. มีการด าเนนิการประเมินคัดเลือกแผนธุรกิจ โดยพิจารณา 
   จากใบลงชื่อปฏิบัตงิาน รูปภาพ เป็นต้น  
3. มีเกณฑ์การประเมินแผนธุรกิจที่ชัดเจน  
4. มีร่องรอยการให้คะแนนการประเมินแผนธุรกิจ  
5. มีการประกาศผลการประเมินแผนธุรกิจของสถานศึกษา  
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ตัวบ่งชี้ท่ี 4 การส่งเสริมการประกอบธุรกิจ 

 

หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา เกณฑ์การตัดสิน 
1. มีบันทึกข้อความขออนุญาตถึงผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อ  
   ด าเนินการตามแผนธุรกิจที่ผา่นการคัดเลือกตามโครงการ 
   พัฒนาศักยภาพผู้เรียน  

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

2. มีค าสั่งแตง่ตั้งคณะกรรมการด าเนินงานทั้งครูและ ผู้เรียน 
   ตามแผนของแต่ละกลุ่มธุรกิจ  
3. มีการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานตาม แผนธุรกิจ  
   โดยมีหลักฐานที่เก่ียวข้องกับการประชุมครบถ้วนสมบูรณ์  
4. มีการแจ้งหรือประกาศการจดัสรรงบประมาณ ให้แก่ 
   ผู้ด าเนนิการตามแผนธุรกิจทีค่รบถ้วน  
5. มีหลักฐานการจ่ายงบประมาณให้แก่ผู้ด าเนินการ ตามแผน 
   ธุรกิจที่ครบถ้วนตามที่จดัสรร  

 
 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 5 การด าเนินงานตามแผนธุรกิจใหม่ 
 

หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา เกณฑ์การตัดสิน 
1. มีระยะเวลาในการด าเนินงานธุรกิจใหม่ อย่างต่อเนื่อง 
   ไม่น้อยกว่า 2 เดือน   

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

2. หลักฐานแสดงการด าเนินงานตามภารกิจของผู้เรียน  
   ประกอบด้วย บันทึกการประชุม การลงเวลาปฏบิัติงาน  
   และรูปภาพการปฏิบัตงิาน เป็นตน้  
3. มีการนิเทศ ติดตามการด าเนนิงานตามแผนธุรกิจ  
4. มีการจัดท าบัญชีของธุรกิจ ประกอบด้วย เอกสารรายรับ- 
    รายจ่าย การบันทึกรายการรับ-จ่าย การรับรองบันทึก   
    รายรับ รายจา่ยโดยครูทีป่รึกษาด้านบัญชีอย่างสม่ าเสมอ 
    และเป็นปัจจุบนั  
5. มีการรายงานสรปุผลการประกอบธุรกิจ ประกอบด้วย  
   งบก าไรขาดทุน งบแสดงฐานะการเงิน และรายงานการ 
   ประเมินความพงึพอใจของลูกค้า  
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ตัวบ่งชี้ท่ี 6 การด าเนินงานตามแผนธุรกิจเดิม หรือต่อยอดธุรกิจเดิม 
 

หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา เกณฑ์การตัดสิน 
1. มีระยะเวลาการด าเนนิธุรกิจเดิมอย่างต่อเนื่อง ไม่น้อยกว่า  
   6  เดือน  

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

2. มีหลักฐานแสดงการด าเนินงานตามธุรกิจเดิมของผู้เรียน 
   อย่างต่อเนื่อง เช่น รูปภาพการปฏิบัติงาน การลงเวลา 
   ปฏิบัติงาน การประชุม ฯลฯ  
3. มีการนิเทศ ติดตามการด าเนนิงานตามแผนธุรกิจ 
   ข้อเสนอแนะจากที่ปรึกษาธุรกิจอย่างสม่ าเสมอ  
4. มีการจัดท าบัญชีของธุรกิจ ประกอบด้วย เอกสารรายรับ- 
   รายจ่าย การบันทึกรายการรับ-จ่าย การรับรองบันทึก 
   รายรับ รายจา่ยโดยครูทีป่รึกษาด้านบัญชีอย่างสม่ าเสมอ 
   และเป็นปัจจุบนั  
5. มีการรายงานสรปุผลการประกอบธุรกิจ ประกอบด้วย  
   งบก าไรขาดทุน งบแสดงฐานะการเงิน และรายงานการ 
   ประเมินความพงึพอใจของลูกค้า  
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ตัวบ่งชี้ท่ี 7 การใช้ธุรกิจในสถานศึกษาเป็นแหล่งการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพครูที่ปรึกษาธุรกิจ  
              หรือครูที่เกี่ยวข้อง 
 

หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา เกณฑ์การตัดสิน 
1. มีหลักฐานการประชาสัมพนัธ์การให้ใช้ธุรกิจของผู้เรียนเป็น 
   แหล่งเรียนรู ้โดยใช้ช่องทางทีห่ลากหลาย ไม่น้อยกว่า 3   
   ช่องทาง  

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

2. มีหลักฐานการใช้ธุรกิจของผู้เรียน เป็นแหล่งเรียนรู้ภายใน 
    สถานศึกษา ประกอบด้วย บนัทึกการขอเข้าศึกษาดูงาน 
    จากหน่วยงานภายใน สมุดบนัทึกการเยี่ยมชม และ 
    ภาพถ่ายการศึกษาดงูาน  
3. มีหลักฐานการใช้ธุรกิจของผู้เรียน เป็นแหล่งเรียนรู้จาก 
   หน่วยงานภายนอก ประกอบด้วย หนังสือการขอเข้าศึกษา 
   ดูงานจากหน่วยงานภายนอก สมุดบันทึกการเยี่ยมชม และ 
   ภาพถ่ายการศึกษาดงูาน  
4. มีหนังสือแจ้งเชิญครูที่เก่ียวกบัการบ่มเพาะฯ เข้ารับการ 
    ฝึกอบรมเกีย่วกับการเป็นผู้ประกอบการ บันทึกข้อความ 
    ขอเข้ารับการฝึกอบรม และหนังสือค าสั่งอนญุาตให้เข้ารับ 
    การฝึกอบรม  
5. มีรายงานการฝึกอบรม พร้อมด้วยเกียรติบัตร หรือวุฒิบัตร  
   หรือประกาศนียบัตร หรือภาพถ่าย  
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ตอนที่ 3 ผลสัมฤทธิ์ของการบ่มเพาะผู้เรียนสู่การเป็นผู้ประกอบการ ประกอบด้วย 1 ตัวบ่งชี้ ดังนี้  
 ตัวบ่งชี้ที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ของการบ่มเพาะผู้เรียน (5 คะแนน)  

ตัวบ่งชี้ท่ี 1 ผลสัมฤทธิ์ของการบ่มเพาะผู้เรียน 
หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา เกณฑ์การตัดสิน 

1. ผู้เรียนที่เข้าร่วมโครงการพฒันาศักยภาพผู้เรียนใน    
   สถานศึกษาอาชีวศึกษา ที่ได้ประกอบธุรกิจระหว่างเรียน      
   ไม่น้อยกว่า 3 คน  

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

2. มีการน าสิ่งประดิษฐ ์นวัตกรรม โครงงานวทิยาศาสตร ์ 
   โครงการ งานวิจัย ฯลฯ มาตอ่ยอดเชิงพาณิชย ์ด้านสินคา้/ 
   บริการ ไม่น้อยกว่า 1 ธุรกิจ  
3. มีการจัดท ารายงานวิเคราะห์ความยั่งยืนของธุรกิจ  
   ในประเด็นการด าเนินธุรกิจในปัจจบุัน แผนการตลาดใน 
   อนาคต  
4. มีการจัดท ารายงานวิเคราะห์ความยั่งยืน และความเป็นไป 
   ได้ในการด าเนินธุรกิจ โดยพิจารณาจากผลการด าเนินงาน 
   ในรอบระยะเวลาที่ผ่านมา และฐานะการเงนิของธุรกิจ  
   ณ วันสิน้งวดของการด าเนนิธรุกิจ ในรูปของงบการเงิน  
5. ผู้เรียนที่ผา่นการบ่มเพาะจากศูนย์บ่มเพาะฯ ส าเร็จ 
   การศึกษาแล้วสามารถเป็นเจา้ของธุรกิจ ไม่น้อยกว่า 1 คน  
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แบบลงคะแนน 
การประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับจังหวัด 

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

รายการ คะแนน 
เต็ม ได้ 

ส่วนที่ 1 การรายงานข้อมูลการด าเนินงาน    
  ตัวบ่งชี้ที่ 1 การรายงาน  10  
ส่วนที่ 2 เอกสาร/หลักฐาน/ร่องรอย การด าเนินงาน    
 ตอนที่ 1 ศักยภาพศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา    
  ตัวบ่งชี้ที่ 1 ส านักงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา  5  
  ตัวบ่งชี้ที่ 2 การบริหารงานของหัวหน้าศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา  5  
  ตัวบ่งชี้ที่ 3 การสนับสนุนของผู้บริหารสถานศึกษา  5  
 ตอนที่ 2 การด าเนินการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนในสถานศึกษาอาชีวศึกษา    
  ตัวบ่งชี้ที่ 1 การพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ด้านการอบรม  10  
  ตัวบ่งชี้ที่ 2 การพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ด้านการศึกษาดูงานที่สอดคล้องกับธุรกิจ  5  
  ตัวบ่งชี้ที่ 3 การประเมินคุณภาพ และความเป็นไปได้ของแผนธุรกิจ  5  
  ตัวบ่งชี้ที่ 4 การส่งเสริมการประกอบธุรกิจ  5  
  ตัวบ่งชี้ที่ 5 การด าเนินงานตามแผนธุรกิจใหม่  5  
  ตัวบ่งชี้ที่ 6 การด าเนินงานตามแผนธุรกิจเดิม หรือต่อยอดธุรกิจเดิม  5  
  ตัวบ่งชี้ที่ 7 การใช้ธุรกิจในสถานศึกษาเป็นแหล่งการเรียนรู้และการพัฒนา 

              ศักยภาพครูที่ปรึกษาธุรกิจหรือครูที่เก่ียวข้อง  
5  

 ตอนที่ 3 ผลสัมฤทธิ์ของการบ่มเพาะผู้เรียนสู่การเป็นผู้ประกอบการ    
  ตัวบ่งชี้ที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ของการบ่มเพาะผู้เรียน  5  

รวมคะแนน 70  
 
 
 

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

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

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

รายการ คะแนนจากกรรมการคนที่ รวมคะแนน 
1 2 3 4 5 6 7 

ส่วนที่ 1          
          ตัวบ่งชี้ที ่1          
ส่วนที่ 2          
     ตอนที่ 1          
          ตัวบ่งชี้ที ่1          
          ตัวบ่งชี้ที ่2          
          ตัวบ่งชี้ที ่3          
     ตอนที่ 2          
          ตัวบ่งชี้ที ่1          
          ตัวบ่งชี้ที ่2          
          ตัวบ่งชี้ที ่3          
          ตัวบ่งชี้ที ่4          
          ตัวบ่งชี้ที ่5          
          ตัวบ่งชี้ที ่6          
          ตัวบ่งชี้ที ่7          
     ตอนที่ 3          
          ตัวบ่งชี้ที ่1          

รวม         
คะแนนร้อยละ  

ระดับ ดี      พอใช้      ปรับปรุง  
 
 

ลงชื่อ .......................................... ประธานกรรมการ  
      (...........................................)  

ต าแหน่ง....................................................................... ........  

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

อาชีวศึกษาจังหวัด .................................................................... 

ล าดับ สถานศึกษา คะแนนรวม ระดับดาว หมายเหตุ 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 
 
 
 
ลงชื่อ .......................................... ประธานกรรมการ  
      (...........................................)  

ต าแหน่ง....................................................................... ........  

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



  

บทที ่7 
การประเมินผลการด าเนินงานของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 

ระดับภาค 

1. ความเป็นมา  
การประเมินผลการด าเนินงานของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา  ระดับภาค เป็นการ

ประเมินผลการด าเนินงานของสถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาของเอกชน 
ทุกแห่งในภาค ที่ได้ผลการประเมินระดับจังหวัด ระดับ 3 ดาว เพ่ือให้ได้ทราบว่าได้ด าเนินการไปตาม
เจตนารมณ์ของวัตถุประสงค์ และเป้าหมายเพียงใด  

2. วัตถุประสงค์ของการประเมิน  
เพ่ือให้ได้ทราบถึงผลการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาขีดความสามารถให้กับผู้เรียน หรือ

ประชาชนที่สนใจ  ให้มีความรู้ มีความสามารถที่จะประกอบธุรกิจ  หรือพัฒนาต่อยอดธุรกิจเดิม            
ของสถานศึกษาท่ีผ่านการประเมินระดับจังหวัดระดับ 3 ดาว มาเทียบกันในระดับภาค  

3. คณะกรรมการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับภาค  
คณะกรรมการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาในสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน 

ระดับภาค โดยแบ่งเป็นชุด ๆ ละไม่น้อยกว่า 5 คน ในแต่ละชุดประกอบด้วย ผู้อ านวยการศูนย์ภาค     
เป็นประธาน 1 คน ผู้บริหารสถานศึกษา 2 คน ครูภาครัฐและเอกชน 2 คน และศึกษานิเทศก์ 1 คน     ซ่ึง
แต่งตั้งโดยส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  

4. คุณสมบัติของคณะกรรมการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับภาค  
1. ด ารงต าแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา ได้แก่ ผู้รับใบอนุญาต/ผู้อ านวยการสถานศึกษาเอกชน 

หรือรองผู้อ านวยการสถานศึกษาเอกชน ที่ได้รับการแต่งตั้งจากส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ตามแต่กรณี  

2. ครูภาครัฐ ที่ได้รับรางวัลของสถานศึกษา 5 ดาว ระดับชาติ 
3. ครูเอกชน ด ารงต าแหน่งหัวหน้าศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการในสถานศึกษา 
4. ผ่านการอบรม หรือผ่านการประชุมชี้แจงท าความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การประเมินศูนย์

บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ในสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนในปีที่ประเมิน  
5. การประเมินในระดับภาค คณะกรรมการประเมินที่เป็นบุคลากรของสถานศึกษาที่เข้ารับการ

ประเมินต้องไม่เป็นผู้ให้คะแนนสถานศึกษาของตนเอง 
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5. แนวทางการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับภาค  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประธานคณะกรรมการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับภาค  
แจ้งก าหนดการ และสถานที่ประเมินไปยังสถานศึกษาที่มีผลการประเมินระดับ 3 ดาวเพ่ือรับการประเมิน 

คณะกรรมการด าเนินการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา  
1. สถานศึกษาน าเสนอข้อมูล/เอกสาร หลักฐาน แฟ้มแสดงผลงาน จัดนิทรรศการ  
2. คณะกรรมการประเมินเอกสาร หลักฐานตามข้อมูลและเกณฑ์การประเมินที่ก าหนด 
3. หัวหน้าศูนย์ฯ หรือผู้แทน น าเสนอผลการด าเนินงานของศูนย์ฯ 
4. ผู้เรียนที่เป็นเจ้าของธุรกิจ น าเสนอผลการด าเนินธุรกิจ 
5. ผู้เข้ารับการสัมภาษณ์ ประกอบด้วย 

- ครูที่ปรึกษาธุรกิจที่น ามาจัดนิทรรศการ จ านวน 1 คน 
- ผู้เรียนซึ่งเป็นเจ้าของธุรกิจ ที่น ามาจัดนิทรรศการ 

คณะกรรมการประเมินผลรวบรวมผลการประเมินและรายงานผล 
ไปยังประธานคณะกรรมการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาระดับภาค 

ประธานคณะกรรมการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับภาค 
รายงานผลการประเมินในระดับอาชีวศึกษาจังหวัดและระดับภาค 

ให้กับส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

ประธานคณะกรรมการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับภาค 
แจ้งผลการประเมินไปยังสถานศึกษาที่เข้ารับการประเมิน พร้อมทั้งจัดทาเกียรติบัตรมอบแก่สถานศึกษา 

ประธานคณะกรรมการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับภาค 
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณในการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับภาค 

ที ่ส านักบริหารการอาชีวศึกษาเอกชน 
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6. การประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับภาค ใช้เครื่องมือในการประเมิน ดังนี้  

ส่วนที่ 1 รายงานผลการด าเนินงาน  
ส่วนที่ 2 เอกสาร/หลักฐาน/ร่องรอย การด าเนินงาน  

ใช้เครื่องมือประเมินผลศูนย์บ่มเพาะฯ จานวน 3 ตอน ประกอบด้วย  
ตอนที่ 1 ศักยภาพศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา  

ตัวบ่งชี้ที่ 1 ส านักงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา  
ตัวบ่งชี้ที่ 2 การบริหารงานของหัวหน้าศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา  
ตัวบ่งชี้ที่ 3 การสนับสนุนของผู้บริหารสถานศึกษา  

ตอนที่ 2 การด าเนินการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนในสถานศึกษาอาชีวศึกษา  
ตัวบ่งชี้ที่ 1 การพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ด้านการอบรม  
ตัวบ่งชี้ที่ 2 การพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ด้านการศึกษาดูงานที่สอดคล้องกับธุรกิจ  
ตัวบ่งชี้ที่ 3 การประเมินคุณภาพ และความเป็นไปได้ของแผนธุรกิจ  
ตัวบ่งชี้ที่ 4 การส่งเสริมการประกอบธุรกิจ  
ตัวบ่งชี้ที่ 5 การด าเนินงานตามแผนธุรกิจใหม่  
ตัวบ่งชี้ที่ 6 การด าเนินงานตามแผนธุรกิจเดิมหรือต่อยอดธุรกิจเดิม  
ตัวบ่งชี้ที่ 7 การใช้ธุรกิจในสถานศึกษาเป็นแหล่งการเรียนรู้และการพัฒนา 
              ศักยภาพครูที่ปรึกษาธุรกิจหรือครูที่เก่ียวข้อง  

ตอนที่ 3 ผลสัมฤทธิ์ของการบ่มเพาะผู้เรียนสู่การเป็นผู้ประกอบการ  
ตัวบ่งชี้ที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ของการบ่มเพาะผู้เรียน  

ส่วนที่ 3 การจัดนิทรรศการ เพ่ือน าเสนอธุรกิจใหม่ที่เกิดขึ้นในปีที่รับการประเมินเพียง 1 ธุรกิจ 
เท่านั้น  
           (ซึ่งถ้าผ่านการประเมินในระดับภาค 4 ดาว ธุรกิจนั้นต้องเป็นธุรกิจเดียวกันในการเข้ารับ  

การประเมินในระดับชาติ)  
ส่วนที่ 4 การน าเสนอผลการด าเนินงานของศูนย์ฯ โดย หัวหน้าศูนย์ฯ หรือผู้แทน  

  ส่วนที่ 5 การน าเสนอผลการด าเนินธุรกิจ ตามส่วนที่ 3 โดยผู้เรียน  
ส่วนที่ 6 การสัมภาษณ์ผู้เรียน  

1. ด้านนวัตกรรมของสินค้าหรือบริการ  
2. ด้านกระบวนการบริหารจัดการธุรกิจ  
3. ด้านความยั่งยืนของธุรกิจ  

ส่วนที่ 7 การสัมภาษณ์ครูที่ปรึกษาธุรกิจ  
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7. ผลการประเมินระดับภาค พิจารณาจากเกณฑ์การประเมิน ดังนี้  
ระดับ 4 ดาว คะแนนร้อยละ 80 –100  
ระดับ 3 ดาว คะแนนร้อยละ 70 –79  
ระดับ 2 ดาว คะแนนร้อยละ 60 –69  
ระดับ 1 ดาว คะแนนร้อยละ 1 –59 

8. การด าเนินการหลังการประเมิน  
สถานศึกษาที่มีผลการประเมินระดับ 4 ดาว ในระดับภาค จะต้องเข้ารับการประเมินในระดับชาติ 

โดยคณะกรรมการประเมินระดับภาคจะต้องรายงานผลการประเมินให้กับสถานศึกษา ส านักบริหารการ
อาชีวศึกษาเอกชน และส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
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แบบประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับภาค 
ส่วนที่ 1 การรายงานข้อมูลการด าเนินงาน 

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

ค าชี้แจง ข้อมูลที่ใช้ประเมินในส่วนนี้ได้มาจากการรายงานข้อมูลการด าเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1 รายงานการปฏิบัติงานการส่งเสริมศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 
 

หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา เกณฑ์การตัดสิน 
1. ข้อมูลของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา มีผลการปฏบิัติตามหลักฐานครบถ้วน 1 ข้อ = 1 คะแนน  

มีผลการปฏบิัติตามหลักฐานครบถ้วน 2 ข้อ = 2 คะแนน  
มีผลการปฏบิัติตามหลักฐานครบถ้วน 3 ข้อ = 3 คะแนน  
มีผลการปฏบิัติตามหลักฐานครบถ้วน 4 ข้อ = 4 คะแนน  
มีผลการปฏบิัติตามหลักฐานครบถ้วน 5 ข้อ = 5 คะแนน  
มีผลการปฏบิัติตามหลักฐานครบถ้วน 6 ข้อ = 6 คะแนน  
มีผลการปฏบิัติตามหลักฐานครบถ้วน 7 ข้อ = 7 คะแนน  
มีผลการปฏบิัติตามหลักฐานครบถ้วน 8 ข้อ = 10 คะแนน 

2. ข้อมูลงบประมาณทีไ่ด้รับการสนับสนุนจากวิทยาลัย  
   หรือผู้สนับสนุนอ่ืนๆ จากภายในและภายนอก 
   สถานศึกษา 
3. ข้อมูลผู้เข้ารับการอบรมเพื่อส่งเสริมศักยภาพการเป็น  
   ผู้ประกอบการ 

4. ข้อมูลแผนธุรกิจที่ได้ด าเนนิการ หลังจากได้รบัการ 
   ส่งเสริมศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการแล้ว  
5. ข้อมูลแผนธุรกิจที่ได้ด าเนนิการต่อเนื่องจากปีก่อน 
6. ข้อมูลธุรกิจที่ได้รับการสง่เสริมจากศูนย์บ่มเพาะ  
    ผู้ประกอบการอาชวีศึกษา ที่สามารถด ารงอยูไ่ด ้ 
    อย่างยั่งยืน (ทั้งในและนอกสถานศึกษา) 
7. การรายงานข้อมูลตามระยะเวลาที่ก าหนด 
8. ข้อมูลสมบูรณ์ครบถ้วน 
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แบบประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับภาค 
ส่วนที ่2 เอกสาร/หลักฐาน/ร่องรอย การด าเนินงาน 

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

ค าชี้แจง ข้อมูลที่ใช้ประเมินในส่วนนี้ได้จากเอกสาร/หลักฐานที่น าเสนอ มีทั้งสิ้น 3 ตอน คือ  
ตอนที่ 1 ศักยภาพศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา  
ตอนที่ 2 การด าเนินการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนในสถานศึกษาอาชีวศึกษา  
ตอนที่ 3 ผลสัมฤทธิ์ของการบ่มเพาะผู้เรียนสู่การเป็นผู้ประกอบการ  

ตอนที่ 1 ศักยภาพศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ประกอบด้วย 3 ตัวบ่งชี้ ดังนี้  
ตัวบ่งชี้ที่ 1 ส านักงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา (5 คะแนน)  
ตัวบ่งชี้ที่ 2 การบริหารงานของหัวหน้าศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา (5 คะแนน)  
ตัวบ่งชี้ที่ 3 การสนับสนุนของผู้บริหารสถานศึกษา (5 คะแนน) 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1 ส านักงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 
 

หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา เกณฑ์การตัดสิน 
1. มีส านักงานศูนยบ์่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา   
   ที่ตั้งอยู่ในท าเลที่เหมาะสม เป็นสัดส่วน และ  
   สามารถติดต่อไดส้ะดวก  

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

2. มีป้ายส านักงานศูนยบ์่มเพาะผู้ประกอบการ  
   อาชีวศึกษาที่ถาวร และมีรายละเอียดครบถ้วน  
   ตามแบบที่ก าหนดในคู่มือ  
3. มีแผนภูมิตามโครงสรา้งการบริหารงานศนูย์บ่มเพาะ  
   ผู้ประกอบการอาชวีศึกษาที่มรีูปภาพ ต าแหน่งที่    
   รับผิดชอบ ติดแสดงไว้อย่างชดัเจน  
4. มีค าสั่งแตง่ตั้งคณะกรรมการด าเนินการครบถ้วนตาม 
   โครงสร้างศูนย์บ่มเพาะผูป้ระกอบการอาชีวศึกษา   
   ระบุหน้าทีป่ฏิบัตงิานในปีการศึกษาที่รับการประเมนิ  
5. มีความพร้อมด้านวัสด ุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ พื้นที่บริการให้ 
   ค าปรึกษา มุมวิชาการ ในการให้บริการของศูนย์บ่มเพาะ 
   ผู้ประกอบการอาชวีศึกษา  
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2 การบริหารงานของหัวหน้าศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 
 

หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา เกณฑ์การตัดสิน 
1. มีแผนการปฏิบัติงานประจ าปี ของศูนย์บ่มเพาะ  
   ผู้ประกอบการอาชวีศึกษา ซึ่งจัดท าเปน็รูปเล่ม และ    
   ได้รับการอนุมัติจากผู้อ านวยการสถานศึกษาแล้ว  

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

2. มีปฏิทนิการปฏิบตัิงานประจ าปีของศูนยบ์่มเพาะ  
   ผู้ประกอบการอาชวีศึกษา แสดงไว้ในศูนยบ์่มเพาะ  
   อย่างชัดเจน  
3. มีรายงานสรปุผลการด าเนนิงานน าเสนอผูบ้ริหาร  
   โดยหัวหน้าศูนยบ์่มเพาะฯ ประกอบด้วย แผนการ    
   ปฏิบัติงาน สรุปผลการด าเนนิงานบ่มเพาะฯ การด าเนิน 
   ธุรกิจของผู้เรียน รายงานการนิเทศและสรุปผลการใช้ศนูย ์
   บ่มเพาะฯ เป็นแหล่งเรียนรู ้ 
4. มีการเผยแพร่ผลการด าเนินงานของศูนยบ์่มเพาะ  
   ผู้ประกอบการอาชวีศึกษาด้วยช่องทางที่หลากหลาย  
   จ านวนไมน่้อยกว่า 3 ช่องทาง  
5. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการศูนย์บ่มเพาะ 
   ผู้ประกอบการอาชวีศึกษา   
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ตัวบ่งชี้ท่ี 3 การสนับสนุนของผู้บริหารสถานศึกษา 
 

หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา เกณฑ์การตัดสิน 
1. สถานศึกษามีการก าหนดการพัฒนาศักยภาพศูนยบ์่มเพาะ  
   ผู้ประกอบการอาชวีศึกษาและผู้เรียนไว้ในมาตรฐานการ 
   อาชีวศึกษาของสถานศึกษา  

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

2. สถานศึกษามีการก าหนดโครงการพัฒนาศักยภาพ 
   ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาและผู้เรียนไว้ใน 
   แผนพัฒนาสถานศึกษา และหรือแผนปฏิบัติราชการ 
   ประจ าป ี 
3. ผู้บริหารสถานศึกษามีการประชุมชี้แจงครูและบุคลากร 
   ทางการศึกษา เก่ียวกับการพัฒนาศักยภาพศูนยบ์่มเพาะ 
   ผู้ประกอบการอาชวีศึกษาโดยมีหลักฐาน ที่เก่ียวข้องกับ 
   การประชุมครบถ้วน  
4. สถานศึกษาสนับสนนุให้ส่งแผนธุรกิจเข้าร่วมประกวด  
   หรือแข่งขันทักษะในเวทีต่าง ๆ ทั้งในระดบัจังหวัด/  
   ระดับภาค/ระดับชาต ิของปีการศึกษาที่รับการประเมนิ  
   โดยมีหลักฐาน หนังสือน าส่ง ใบสมัคร รูปภาพ เกียรติบัตร  
   รางวัล ฯลฯ  
5. ศูนย์บ่มเพาะฯ มีการรวบรวมฐานข้อมูลผู้เรียนที่ผ่าน 
    การบ่มเพาะ และส าเร็จการศึกษาแล้ว ที่เป็นเจ้าของ 
    ธุรกิจซึ่งฐานข้อมูลประกอบด้วย รายชื่อผู้ประกอบการ  
    ลักษณะธุรกิจ สถานทีต้ั่ง รูปภาพ มีการเผยแพร่ 
    ฐานข้อมูลทางเว็บไซต์สถานศึกษา และรายงาฐานข้อมูล 
    ส่งส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
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ตอนที่ 2 การด าเนินการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนในสถานศึกษาอาชีวศึกษา ประกอบด้วย 7 ตัวบ่งชี ้ดังนี้  
ตัวบ่งชี้ที่ 1 การพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ด้านการอบรม (10 คะแนน)  
ตัวบ่งชี้ที่ 2 การพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ด้านการศึกษาดูงาน (5 คะแนน)  
ตัวบ่งชี้ที่ 3 การประเมินคุณภาพ และความเป็นไปได้ของแผนธุรกิจ (5 คะแนน)  
ตัวบ่งชี้ที่ 4 การส่งเสริมการประกอบธุรกิจ (5 คะแนน)  
ตัวบ่งชี้ที่ 5 การด าเนินงานตามแผนธุรกิจใหม่ (5 คะแนน)  
ตัวบ่งชี้ที่ 6 การด าเนินงานตามแผนธุรกิจเดิม หรือต่อยอดธุรกิจเดิม (5 คะแนน)  
ตัวบ่งชี้ที่ 7 การใช้ธุรกิจในสถานศึกษาเป็นแหล่งการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพครูที่ปรึกษา  
              ธุรกิจ หรือครูที่เกี่ยวข้อง (5 คะแนน)  

ตัวบ่งชี้ท่ี 1 การพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ด้านการอบรม 
หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา เกณฑ์การตัดสิน 

1. มีโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านการอบรม  
   (การสร้างจิตส านึกในการเป็นผู้ประกอบการและ  
   การเขียนแผนธุรกิจ) ที่ผู้บริหารได้อนุมัติแล้ว  

มีผลการปฏิบัตติามหลักฐานครบถ้วน 1 ข้อ = 1 คะแนน  
มีผลการปฏบิัติตามหลักฐานครบถ้วน 2 ข้อ = 2 คะแนน  
มีผลการปฏบิัติตามหลักฐานครบถ้วน 3 ข้อ = 3 คะแนน  
มีผลการปฏบิัติตามหลักฐานครบถ้วน 4 ข้อ = 4 คะแนน  
มีผลการปฏบิัติตามหลักฐานครบถ้วน 5 ข้อ = 5 คะแนน  
มีผลการปฏบิัติตามหลักฐานครบถ้วน 6 ข้อ = 6 คะแนน  
มีผลการปฏบิัติตามหลักฐานครบถ้วน 7 ข้อ = 7 คะแนน  
มีผลการปฏบิัติตามหลักฐานครบถ้วน 8 ข้อ = 8 คะแนน  
มีผลการปฏบิัติตามหลักฐานครบถ้วน 9 ข้อ = 9 คะแนน  
มีผลการปฏิบัติตามหลักฐานครบถ้วน 10 ข้อ = 10 คะแนน  

2. มีค าสั่งคณะกรรมการด าเนินการพัฒนาศักยภาพ  
   ผู้เรียนด้านการอบรม  
3. มีการประชุมและหลักฐานการประชุม โดยมี    
   หลักฐานที่เก่ียวข้องกับการประชุมครบถ้วนสมบูรณ์ 
4. มีหนังสือเชิญวิทยากร/หนังสอืขอบคุณวิทยากร  
5. มีการประชาสัมพันธ์การด าเนินงานเพื่อสร้างความ 
    ตระหนักในการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน  
6. มีหลักฐานการจัดอบรมตามโครงการพัฒนาศักยภาพ 
   ผู้เรียน  
7. มีหลักฐานการเข้ารับการอบรมตามโครงการพัฒนา 
   ศักยภาพผู้เรียน  
8. มีแผนธุรกิจจากการอบรมตามโครงการพัฒนา  
   ศักยภาพผู้เรียน  
9. มีเครื่องมือในการประเมินความพึงพอใจการพัฒนา   
   ศักยภาพผู้เรียนด้านการอบรมสร้างจิตส านึกในการ 
   เป็นผู้ประกอบการและการเขียนแผนธุรกิจ  
10. มีรายงานสรุปผลการด าเนนิงานโครงการพฒันา  
     ศักยภาพผู้เรียนตามกระบวนการ PDCA เป็นรูปเล่ม  
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2 การพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ด้านการศึกษาดงูานที่สอดคล้องกับธุรกิจ 
 

หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา เกณฑ์การตัดสิน 
1. มีโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านการศึกษาดูงาน  
   ที่ผู้บริหารได้อนุมตัิแล้ว และค าสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการ 
   ด าเนินการพฒันาศักยภาพผู้เรียน ด้านการศึกษาดูงาน  

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

2. มีหลักฐานการติดต่อประสานงานเพื่อเข้าศึกษาดูงาน 
   ที่สอดคล้องประกอบด้วย หนังสือขออนุญาตเข้าศึกษาดู 
   งาน/บันทึกข้อความ หนังสือขออนุญาตน าผู้เรียน 
   อาชีวศึกษาไปดูงาน หนังสือตอบรับจากสถานประกอบการ  
   หรือหนังสือขอบคุณสถานประกอบการที่ให้ความอนุเคราะห์  
3. มีหลักฐานการเข้าศึกษาดูงาน ประกอบด้วย ลายมือชื่อ 
   ผู้เข้าศึกษาดูงาน รูปภาพกิจกรรม และบันทึกความรู้ที่ได้รับ 
   จากการศึกษาดูงานของผู้ศึกษาดูงาน  
4. มีเครื่องมือในการประเมินผลความพึงพอใจการด าเนนิงาน 
   ศึกษาดูงานที่ชดัเจน  
5. มีการรายงานสรปุผลการด าเนินงานโครงการพัฒนา  
    ศักยภาพผู้เรียนด้านการศึกษาดูงาน ตามกระบวนการ     
    PDCA เป็นรูปเล่ม  

 
 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 3 การประเมินคุณภาพ และความเป็นไปได้ของแผนธุรกิจ 

 

หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา เกณฑ์การตัดสิน 
1. มีหนังสือเชิญบุคคลภายนอกและภายใน เพื่อมาร่วมเป็น   
   คณะกรรมการประเมินคัดเลือกแผนธุรกิจ  

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

2. มีการด าเนนิการประเมินคัดเลือกแผนธุรกิจ โดยพิจารณา 
   จากใบลงชื่อปฏิบัตงิาน รูปภาพ เป็นต้น  
3. มีเกณฑ์การประเมินแผนธุรกิจที่ชัดเจน  
4. มีร่องรอยการให้คะแนนการประเมินแผนธุรกิจ  
5. มีการประกาศผลการประเมินแผนธุรกิจของสถานศึกษา  
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ตัวบ่งชี้ท่ี 4 การส่งเสริมการประกอบธุรกิจ 

 

หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา เกณฑ์การตัดสิน 
1. มีบันทึกข้อความขออนุญาตด าเนินการตามแผนธุรกิจ  
   ที่ผ่านการคัดเลือกตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน  

มีผลการปฏบิัติตามหลักฐานครบถ้วน 1 ข้อ = 1 คะแนน  
มีผลการปฏบิัติตามหลักฐานครบถ้วน 2 ข้อ = 2 คะแนน  
มีผลการปฏบิัติตามหลักฐานครบถ้วน 3 ข้อ = 3 คะแนน  
มผีลการปฏบิัติตามหลักฐานครบถ้วน 4 ข้อ = 4 คะแนน  
มีผลการปฏบิัติตามหลักฐานครบถ้วน 5 ข้อ = 5 คะแนน  

2. มีค าสั่งแตง่ตั้งคณะกรรมการด าเนินงานทั้งครูและ ผู้เรียน 
   ตามแผนของแต่ละกลุ่มธุรกิจ  
3. มีการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานตาม แผนธุรกิจ  
   โดยมีหลักฐานที่เก่ียวข้องกับการประชุมครบถ้วนสมบูรณ์  
4. มีการแจ้งหรือประกาศการจดัสรรงบประมาณ ให้แก่ 
   ผู้ด าเนนิการตามแผนธุรกิจทีค่รบถ้วน  
5. มีหลักฐานการจ่ายงบประมาณให้แก่ผู้ด าเนินการ ตามแผน 
   ธุรกิจที่ครบถ้วนตามที่จดัสรร  

 
 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 5 การด าเนินงานตามแผนธุรกิจใหม่ 
 

หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา เกณฑ์การตัดสิน 
1. มีระยะเวลาในการด าเนินงานธุรกิจใหม่ อย่างต่อเนื่อง 
   ไม่น้อยกว่า 2 เดือน   

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

2. หลักฐานแสดงการด าเนินงานตามภารกิจของผู้เรียน  
   ประกอบด้วย บันทึกการประชุม การลงเวลาปฏบิัติงาน  
   และรูปภาพการปฏิบัตงิาน เป็นตน้  
3. มีการนิเทศ ติดตามการด าเนนิงานตามแผนธุรกิจ  
4. มีการจัดท าบัญชีของธุรกิจ ประกอบด้วย เอกสารรายรับ- 
    รายจ่าย การบันทึกรายการรับ-จ่าย การรับรองบันทึก   
    รายรับ รายจา่ยโดยครูทีป่รึกษาด้านบัญชีอย่างสม่ าเสมอ 
    และเป็นปัจจุบนั  
5. มีการรายงานสรปุผลการประกอบธุรกิจ ประกอบด้วย  
   งบก าไรขาดทุน งบแสดงฐานะการเงิน และรายงานการ 
   ประเมินความพงึพอใจของลูกค้า  
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ตัวบ่งชี้ท่ี 6 การด าเนินงานตามแผนธุรกิจเดิม หรือต่อยอดธุรกิจเดิม 
 

หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา เกณฑ์การตัดสิน 
1. มีระยะเวลาการด าเนนิธุรกิจเดิมอย่างต่อเนื่อง ไม่น้อยกว่า  
   6  เดือน  

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

2. มีหลักฐานแสดงการด าเนินงานตามธุรกิจเดิมของผู้เรียน 
   อย่างต่อเนื่อง เช่น รูปภาพการปฏิบัติงาน การลงเวลา 
   ปฏิบัติงาน การประชุม ฯลฯ  
3. มีการนิเทศ ติดตามการด าเนนิงานตามแผนธุรกิจ 
   ข้อเสนอแนะจากที่ปรึกษาธุรกิจอย่างสม่ าเสมอ  
4. มีการจัดท าบัญชีของธุรกิจ ประกอบด้วย เอกสารรายรับ- 
   รายจ่าย การบันทึกรายการรับ-จ่าย การรับรองบันทึก 
   รายรับ รายจา่ยโดยครูทีป่รึกษาด้านบัญชีอย่างสม่ าเสมอ 
   และเป็นปัจจุบนั  
5. มีการรายงานสรปุผลการประกอบธุรกิจ ประกอบด้วย  
   งบก าไรขาดทุน งบแสดงฐานะการเงิน และรายงานการ 
   ประเมินความพงึพอใจของลูกค้า  
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ตัวบ่งชี้ท่ี 7 การใช้ธุรกิจในสถานศึกษาเป็นแหล่งการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพครูที่ปรึกษาธุรกิจ  
              หรือครูที่เกี่ยวข้อง 
 

หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา เกณฑ์การตัดสิน 
1. มีหลักฐานการประชาสัมพนัธ์การให้ใช้ธุรกิจของผู้เรียนเป็น 
   แหล่งเรียนรู ้โดยใช้ช่องทางทีห่ลากหลาย ไม่น้อยกว่า 3   
   ช่องทาง  

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

2. มีหลักฐานการใช้ธุรกิจของผู้เรียน เป็นแหล่งเรียนรู้ภายใน 
    สถานศึกษา ประกอบด้วย บนัทึกการขอเข้าศึกษาดูงาน 
    จากหน่วยงานภายใน สมุดบนัทึกการเยี่ยมชม และ 
    ภาพถ่ายการศึกษาดงูาน  
3. มีหลักฐานการใช้ธุรกิจของผู้เรียน เป็นแหล่งเรียนรู้จาก 
   หน่วยงานภายนอก ประกอบด้วย หนังสือการขอเข้าศึกษา 
   ดูงานจากหน่วยงานภายนอก สมุดบันทึกการเยี่ยมชม และ 
   ภาพถ่ายการศึกษาดงูาน  
4. มีหนังสือแจ้งเชิญครูที่เก่ียวกบัการบ่มเพาะฯ เข้ารับการ 
    ฝึกอบรมเกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบการ บันทึกข้อความ 
    ขอเข้ารับการฝึกอบรม และหนังสือค าสั่งอนญุาตให้เข้ารับ 
    การฝึกอบรม  
5. มีรายงานการฝึกอบรม พร้อมด้วยเกียรติบัตร หรือวุฒิบัตร  
   หรือประกาศนียบัตร หรือภาพถ่าย  
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ตอนที่ 3 ผลสัมฤทธิ์ของการบ่มเพาะผู้เรียนสู่การเป็นผู้ประกอบการ ประกอบด้วย 1 ตัวบ่งชี้ ดังนี้  
 ตัวบ่งชี้ที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ของการบ่มเพาะผู้เรียน (5 คะแนน)  

ตัวบ่งชี้ท่ี 1 ผลสัมฤทธิ์ของการบ่มเพาะผู้เรียน 
หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา เกณฑ์การตัดสิน 

1. ผู้เรียนที่เข้าร่วมโครงการพฒันาศักยภาพผู้เรียนใน    
   สถานศึกษาอาชีวศึกษา ที่ได้ประกอบธุรกิจระหว่างเรียน      
   ไม่น้อยกว่า 3 คน  

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

2. มีการน าสิ่งประดิษฐ ์นวัตกรรม โครงงานวทิยาศาสตร ์ 
   โครงการ งานวิจัย ฯลฯ มาตอ่ยอดเชิงพาณิชย ์ด้านสินคา้/ 
   บริการ ไม่น้อยกว่า 1 ธุรกิจ  
3. มีการจัดท ารายงานวิเคราะห์ความยั่งยืนของธุรกิจ  
   ในประเด็นการด าเนินธุรกิจในปัจจบุัน แผนการตลาดใน 
   อนาคต  
4. มีการจัดท ารายงานวิเคราะห์ความยั่งยืน และความเป็นไป 
   ได้ในการด าเนินธุรกิจ โดยพิจารณาจากผลการด าเนินงาน 
   ในรอบระยะเวลาที่ผ่านมา และฐานะการเงนิของธุรกิจ  
   ณ วันสิน้งวดของการด าเนนิธรุกิจ ในรูปของงบการเงิน  
5. ผู้เรียนที่ผา่นการบ่มเพาะจากศูนย์บ่มเพาะฯ ส าเร็จ 
   การศึกษาแล้วสามารถเป็นเจา้ของธุรกิจ ไม่น้อยกว่า 1 คน  
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แบบประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับภาค 
ส่วนที ่3 การจัดนิทรรศการ 

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

ค าชี้แจง การจัดนิทรรศการ คะแนนเต็ม 25 คะแนน  

ประเด็นการจัดนิทรรศการและการน าเสนอ     กรรมการคนที่ ............. 

รายการ ระดับคะแนน 
1 2 3 4 5 

การจัดนิทรรศการและการน าเสนอ       
1. บูทนิทรรศการมีการออกแบบ ประดับตกแต่งสวยงาม น่าสนใจ  
    เหมาะสมกับธุรกิจ บรรยากาศในบูทดึงดูดความสนใจ  

     

2. เนื้อหาที่จัดแสดงมีความชัดเจน ครอบคลุม เหมาะสมกับพื้นท่ี  
    มีความน่าเชื่อถือ มีการเผยแพร่อย่างเหมาะสม  

     

3. รูปแบบของการจัดนิทรรศการ รูปแบบของสินค้าหรือบริการ  
    มีความคิดสร้างสรรค์  

     

4. มีการสาธิตเกี่ยวกับกระบวนการผลิต หรือการให้บริการ       
5. กิจกรรม/รูปแบบการน าเสนอผลงานมีความต่อเนื่อง ตามล าดับ  
   น่าสนใจ เจ้าหน้าที่ประจ าบูทมีบุคลิกภาพที่ดี มีความรอบรู้ใน 
   ผลงานที่น าเสนอสามารถตอบข้อซักถามได้ถูกต้อง และชัดเจน  

     

รวม      
รวมทั้งสิ้น  

 

 

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

วันที่ .......... เดือน ............................ พ.ศ. ............. 
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แบบประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับภาค 
ส่วนที ่4 การน าเสนอผลการด าเนินงาน 

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

ค าชี้แจง การน าเสนอหลักฐาน/ร่องรอยการด าเนินงานด้วย Power Point หรือสื่ออ่ืน  
           โดยหัวหน้าศูนย์ฯ หรือผู้แทน ภายในเวลา 10 นาท ีคะแนนเต็ม 10 คะแนน  

กรรมการคนที่ ................ 

รายการ ระดับคะแนน 
1 2 3 4 5 

1. ขั้นตอนการน าเสนอเป็นล าดับ กระชับ อยู่ในระยะเวลาที่ก าหนด       
2. รายละเอียดการบริหารงบประมาณตามท่ีได้รับการจัดสรรตาม 
    ธุรกิจอย่างครบถ้วน  

     

3. การบริหารจัดการศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา       
4. การพัฒนาศักยภาพผู้เรียนอาชีวศึกษา       
5. ผลสัมฤทธิ์ของการบ่มเพาะผู้เรียนอาชีวศึกษา       

รวมคะแนน      
รวมคะแนนทั้งสิ้น 10

25
 × คะแนนที่ได้ =  

 

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

วันที่ .......... เดือน ............................ พ.ศ. ............. 
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แบบประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับภาค 
ส่วนที ่5 การน าเสนอผลการด าเนินงาน 

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

ค าชี้แจง การน าเสนอหลักฐาน/ร่องรอยการด าเนินงานด้วย Power Point หรือสื่ออ่ืน  
           โดยผู้เรียนที่เป็นเจ้าของธุรกิจ ภายในเวลา 10 นาท ีคะแนนเต็ม 10 คะแนน  

กรรมการคนที่ ................ 

รายการ ระดับคะแนน 
1 2 3 4 5 

1. ขั้นตอนการน าเสนอเป็นล าดับ กระชับ ภายในระยะเวลาที่ก าหนด       
2. แหล่งเงินทุนและการจัดสรรเงินทุน เพ่ือด าเนินธุรกิจ       
3. นวัตกรรมของสินค้าและบริการ       
4. การบริหารจัดการธุรกิจ  
     4.1 ด้านการผลิต       
     4.2 ด้านการตลาด       
     4.3 ด้านการจัดการ       
     4.4 ด้านการเงิน (งบก าไรขาดทุน และงบแสดงฐานะการเงิน)       
5. สรุปและรายงานผลการด าเนินธุรกิจ ตามล าดับ       

รวมคะแนน      
รวมคะแนนทั้งสิ้น 10

40
 × คะแนนที่ได้ =  

 

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

วันที่ .......... เดือน ............................ พ.ศ. ............. 
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แบบประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับภาค 
ส่วนที ่6 การสัมภาษณ ์ผู้เรียนที่เป็นเจ้าของธุรกิจ 

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

ค าชี้แจง มีการสัมภาษณ์ตัวแทนผู้เรียนที่เข้ารับการบ่มเพาะ ภายในเวลา 10 นาที คะแนนเต็ม 10 คะแนน  

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

รายการ ระดับคะแนน 
1 2 3 4 5 

1. ด้านนวัตกรรมของสินค้า/บริการ  
1.1 สินค้า/บริการมีความแปลกใหม่ โดดเด่น น่าสนใจ สอดคล้อง 

กับวิถีชีวิต (Life Style) สามารถแข่งขันกับคู่แข่งในตลาดได้  
ในปัจจุบันและอนาคต  

     

2. ด้านกระบวนการบริหารจัดการธุรกิจ  
   2.1 กระบวนการบริหารจัดการธุรกิจที่ก่อให้เกิดความยั่งยืน       
3. ด้านความย่ังยืนของธุรกิจ  
   3.1 การด าเนินธุรกิจในปัจจุบัน       
   3.2 แผนการด าเนินธุรกิจในอนาคต       
   3.3 ความยั่งยืนและความเป็นไปได้ในการด าเนินธุรกิจ โดยพิจารณา 
        จากผลการด าเนินงานในรอบระยะเวลาที่ผ่านมาของธุรกิจ  
        (งบก าไรขาดทุน และงบแสดงฐานะการเงิน)  

     

รวมคะแนน      
รวมคะแนนทั้งสิ้น 10

25
 × คะแนนที่ได้ =  

 

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

วันที่ .......... เดือน ............................ พ.ศ. ............. 
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แบบประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับภาค 
ส่วนที ่7 การสัมภาษณ ์ครูที่ปรึกษาธุรกิจของผู้เรียนที่มาน าเสนอ 

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

ค าชี้แจง มีการสัมภาษณ์ครูที่ปรึกษาธุรกิจ ภายในเวลา 10 นาท ีคะแนนเต็ม 10 คะแนน  

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

รายการ ระดับคะแนน 
1 2 3 4 5 

1. การให้ค าปรึกษาในการจัดตั้งธุรกิจ การเขียนแผนธุรกิจ การจด 
    ทะเบียนธุรกิจ การปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามระเบียบของ  
    สถานศึกษา และกฎหมายที่เก่ียวข้อง  

     

2. จัดท าแผนการนิเทศ นิเทศติดตาม ให้ค าแนะนา ช่วยแก้ไขปัญหา 
    การด าเนินงานของผู้เข้ารับการบ่มเพาะการเป็นผู้ประกอบการใน 
    ด้านต่าง ๆ เช่น การบริหารจัดการธุรกิจ การจัดท าบัญชี การตลาด  
    การเงิน เป็นต้น และรายงานผลการนิเทศเสนอสถานศึกษา  

     

3. ประสานงานจัดหาที่ปรึกษาเฉพาะเรื่อง เพ่ือให้ค าปรึกษาปัญหาเชิง 
    ลึกเฉพาะราย  

     

4. ให้ค าปรึกษาแนะน าการจัดท าเอกสารรายงาน สรุปผลการ 
    ประกอบการ การเขียน Best Practice และเอกสารเพื่อการ 
    รายงานผลต่อสถานศึกษา  

     

5. สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน       
รวมคะแนน      

รวมคะแนนทั้งสิ้น 10

25
 × คะแนนที่ได้ =  

 

 

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

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

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

รายการ คะแนน 
เต็ม ได ้

ส่วนที ่1 การรายงานข้อมูลการด าเนินงาน    
  ตัวบ่งชีท้ี ่1 การรายงาน  10  
ส่วนที ่2 เอกสาร/หลักฐาน/ร่องรอย การด าเนนิงาน    
 ตอนที่ 1 ศักยภาพศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชวีศึกษา    
  ตัวบ่งชีท้ี ่1 ส านักงานศูนยบ์่มเพาะผูป้ระกอบการอาชวีศึกษา  5  
  ตัวบ่งชีท้ี ่2 การบริหารงานของหัวหน้าศูนย์บ่มเพาะผูป้ระกอบการอาชีวศึกษา  5  
  ตัวบ่งชีท้ี ่3 การสนบัสนุนของผูบ้ริหารสถานศึกษา  5  
 ตอนที่ 2 การด าเนินการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนในสถานศึกษาอาชีวศึกษา    
  ตัวบ่งชีท้ี ่1 การพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ด้านการอบรม  10  
  ตัวบ่งชีท้ี ่2 การพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ด้านการศึกษาดูงานทีส่อดคล้องกับธุรกิจ  5  
  ตัวบ่งชีท้ี ่3 การประเมินคุณภาพ และความเปน็ไปได้ของแผนธรุกิจ  5  
  ตัวบ่งชีท้ี ่4 การส่งเสริมการประกอบธุรกิจ  5  
  ตัวบ่งชีท้ี ่5 การด าเนนิงานตามแผนธุรกิจใหม่  5  
  ตัวบ่งชีท้ี ่6 การด าเนนิงานตามแผนธุรกิจเดิม หรือต่อยอดธุรกิจเดิม  5  
  ตัวบ่งชีท้ี ่7 การใช้ธุรกิจในสถานศึกษาเป็นแหลง่การเรียนรู้และการพัฒนา 

              ศักยภาพครูที่ปรึกษาธุรกิจหรือครูที่เกี่ยวข้อง  
5  

 ตอนที่ 3 ผลสัมฤทธิ์ของการบ่มเพาะผู้เรียนสู่การเป็นผูป้ระกอบการ    
  ตัวบ่งชีท้ี ่1 ผลสัมฤทธิ์ของการบ่มเพาะผู้เรียน  5  
ส่วนที ่3 การจัดนิทรรศการ  25  
ส่วนที ่4 การน าเสนอผลการด าเนินงานของศูนย์ฯ โดยหัวหน้าศูนย์ หรือผู้แทน  10  
ส่วนที ่5 การน าเสนอผลการด าเนินธุรกิจ ตามส่วนที ่3 โดยผู้เรียน  10  
ส่วนที ่6 การสัมภาษณ์ผู้เรียนทีเ่ป็นเจ้าของธุรกิจ  10  
ส่วนที ่7 การสัมภาษณ ์ครูที่ปรึกษาธุรกิจของผู้เรียนที่มาน าเสนอ  10  

รวมคะแนน 135  
 
ลงชื่อ ......................................................... ผู้ประเมินผล  
       (.........................................................)  
วันที่ .......... เดือน ............................ พ.ศ. ............. 
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แบบสรุปคะแนน 
การประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับภาค 

วิทยาลัย ..................................................................... จังหวัด............................................... 
รายการ คะแนนจากกรรมการคนที่ รวมคะแนน 

1 2 3 4 
ส่วนที ่1       
          ตัวบ่งชีท้ี ่1       
ส่วนที ่2       
     ตอนที่ 1       
          ตัวบ่งชีท้ี ่1       
          ตัวบ่งชีท้ี ่2       
          ตัวบ่งชีท้ี ่3       
     ตอนที่ 2       
          ตัวบ่งชีท้ี ่1       
          ตัวบ่งชีท้ี ่2       
          ตัวบ่งชีท้ี ่3       
          ตัวบ่งชีท้ี ่4       
          ตัวบ่งชีท้ี ่5       
          ตัวบ่งชีท้ี ่6       
          ตัวบ่งชีท้ี ่7       
     ตอนที่ 3       
          ตัวบ่งชีท้ี ่1       
ส่วนที ่3       
ส่วนที ่4       
ส่วนที ่5       
ส่วนที ่6       
ส่วนที ่7       

รวม      
คะแนนร้อยละ       

ระดับ  ดาว     ดาว       ดาว     ดาว 

ลงชื่อ .......................................... ประธานกรรมการ  
                                               ( ........................................ )  

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

ภาค ................................................................................ 
ล าดับ สถานศึกษา คะแนนรวม ระดับดาว หมายเหตุ 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

ลงชื่อ .......................................... ประธานกรรมการ  
                                               ( ........................................ )  

                                    ต าแหน่ง ..................................................................  
วันที่ ......... เดือน ............................ พ.ศ. ............... 

 
 



  

บทที ่8 
การประเมินผลการด าเนินงานของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับชาติ 

1. ความเป็นมา  
การประเมินผลการด าเนินงานของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับชาติ เป็นการ

ประเมินผลการด าเนินงานของสถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาของเอกชน
จากแต่ละภาคท่ีมีผลการประเมินระดับอาชีวศึกษาภาค ระดับ 4 ดาว เพ่ือให้ได้สถานศึกษาต้นแบบที่ได้
ด าเนินการไปตามเจตนารมณ์ของวัตถุประสงค์ และเป้าหมาย  

2. วัตถุประสงค์ของการประเมิน  
เพ่ือคัดเลือกสถานศึกษาต้นแบบที่มีผลด าเนินการไปตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมาย  

3. คณะกรรมการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับชาติ  
คณะกรรมการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา  ระดับชาติ ประกอบด้วย

ผู้ทรงคุณวุฒิ แต่งตั้งโดยส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  

4. คุณสมบัติของคณะกรรมการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับชาติ  
1. เป็นคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งโดยส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
2. เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และเข้าใจในบริบทของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา

ของสถานศึกษา หรือเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถในการประกอบธุรกิจ  

5. แนวทางการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประธานคณะกรรมการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับชาติ 
แจ้งก าหนดการไปยังสถานศึกษาท่ีมีผลการประเมินระดับ 4 ดาว เพ่ือรับการประเมิน 

คณะกรรมการด าเนินการประเมินศูนย์บ่มเพาะฯ 

คณะกรรมการฯ รายงานผล ให้กับประธานคณะกรรมการประเมินฯ ระดับชาติ 

ประธานคณะกรรมการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับชาติ 
รายงานผลการประเมิน ให้กับส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
ประกาศผลการประเมินสถานศึกษาต้นแบบด้านการบ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 

คณะกรรมการฯ รายงานผล ให้กับประธานคณะกรรมการประเมินฯ ระดับชาต 
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6. การประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา เพื่อค้นหาสถานศึกษาที่มีความเป็นเลิศ    
   ด้านการบ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับชาติ ใช้เครื่องมือในการประเมิน ดังนี้  

ส่วนที ่1 การจัดนิทรรศการ น าเสนอธุรกิจที่เป็นธุรกิจเดียวกับธุรกิจที่ใช้ในการประเมิน ระดับภาค  
ส่วนที ่2 การน าเสนอผลการด าเนินงาน และสัมภาษณ์ผู้เรียนที่เป็นเจ้าของธุรกิจ  

1. ด้านนวัตกรรมของสินค้าหรือบริการ  
2. ด้านกระบวนการบริหารจัดการธุรกิจ  
3. ด้านความยั่งยืนของธุรกิจ  

3.1 การด าเนินการของธุรกิจในปัจจุบัน  
3.2 แผนการตลาดในอนาคต  
3.3 ความเป็นไปได้ของธุรกิจ โดยพิจารณาจากงบก าไรขาดทุนของธุรกิจ  
     งบแสดงฐานะทางการเงิน  

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. การด าเนินการหลังการประเมิน  
สถานศึกษาที่มีผลการประเมินผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดทุกระดับจะได้รับการจัดสรรงบประมาณ

สนับสนุนการด าเนินงานศูนย์บ่มเพาะฯ ตามผลการประเมินของคณะกรรมการ โดยสถานศึกษาที่เข้ารับ
การประเมินในระดับชาติ จะได้รับเกียรติบัตร และสถานศึกษาที่มีผลการประเมินระดับชาติ 5 ดาว       
จะได้รับโล่รางวัล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



94 

แบบประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับชาติ 
ส่วนที ่1 การจัดนิทรรศการ 

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

ค าชี้แจง การจัดนิทรรศการน าเสนอธุรกิจที่เป็นธุรกิจเดียวกับธุรกิจที่ใช้ในการประเมินระดับภาค 40 คะแนน 

ประเด็นการจัดนิทรรศการ       กรรมการคนที่ ................. 
รายการ ระดับคะแนน 

1 2 3 4 5 
การจัดนิทรรศการ  
1. บูทนิทรรศการมีการออกแบบ ประดับตกแต่งสวยงาม น่าสนใจ  
    เหมาะสมกับธุรกิจ บรรยากาศในบูทดึงดูดความสนใจ  

     

2. เนื้อหาที่จัดแสดงมีความชัดเจน ครอบคลุม เหมาะสมกับพื้นท่ี  
    มีความน่าเชื่อถือ มีการเผยแพร่อย่างเหมาะสม  

     

3. รูปแบบของการจัดนิทรรศการ รูปแบบของสินค้าหรือบริการ  
    มีความคิดสร้างสรรค์  

     

4. มีการสาธิตเกี่ยวกับกระบวนการผลิต หรือการให้บริการ       
5. กิจกรรม/รูปแบบการน าเสนอผลงานมีความต่อเนื่อง ตามล าดับ  
   น่าสนใจ เจ้าหน้าที่ประจ าบูทมีบุคลิกภาพที่ดี มีความรอบรู้ใน 
   ผลงานที่น าเสนอสามารถตอบข้อซักถามได้ถูกต้อง และชัดเจน  

     

รวม      
รวมทั้งสิ้น 40

25
 × คะแนนที่ได้ =  

 
 
 
ลงชื่อ ......................................................... ผู้ประเมินผล  
       (.........................................................)  
วันที่ .......... เดือน ............................ พ.ศ. ............. 
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แบบประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับชาติ 
ส่วนที ่2 การน าเสนอผลการด าเนินงาน และสัมภาษณ์ผู้เรียน 

การน าเสนอผลการด าเนินงาน 

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

ค าชี้แจง การน าเสนอหลักฐาน/ร่องรอยการด าเนินงานด้วย Power Point หรือสื่ออ่ืน  

           โดยผู้เรียนที่เป็นเจ้าของธุรกิจ น าเสนอเวลา 10 นาท ีซักถาม 5 นาท ีคะแนนเต็ม 20 คะแนน  
(น าเสนอธุรกิจที่เป็นธุรกิจเดียวกับธุรกิจที่ใช้ในการประเมินระดับภาค)  

กรรมการคนที่ ............. 
รายการ ระดับคะแนน 

1 2 3 4 5 
1. ขั้นตอนการน าเสนอเป็นล าดับ กระชับ ภายในระยะเวลาที่ก าหนด       
2. แหล่งเงินทุนและการจัดสรรเงินทุน เพ่ือด าเนินธุรกิจ       
3. นวัตกรรมของสินค้าและบริการ       
4. การบริหารจัดการธุรกิจ  
     4.1 ด้านการผลิต       
     4.2 ด้านการตลาด       
     4.3 ด้านการจัดการ       
     4.4 ด้านการเงิน (งบก าไรขาดทุน และงบแสดงฐานะการเงิน)       
5. สรุปและรายงานผลการด าเนินธุรกิจ ตามล าดับ       

รวมคะแนน      
รวมคะแนนทั้งสิ้น 20

40
 × คะแนนที่ได้ =  

 

 
 

ลงชื่อ ......................................................... ผู้ประเมินผล  
       (.........................................................)  
วันที่ .......... เดือน ............................ พ.ศ. ............. 
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แบบประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับชาติ 
ส่วนที ่2 การน าเสนอผลการด าเนินงาน และสัมภาษณ์ผู้เรียน 

การสัมภาษณ์ผู้เรียนที่เป็นเจ้าของธุรกิจ 

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

ค าชี้แจง มีการสัมภาษณ์ผู้เรียนที่เป็นเจ้าของธุรกิจ ภายในเวลา 10 นาที คะแนนเต็ม 40 คะแนน  

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

รายการ ระดับคะแนน 
1 2 3 4 5 

1. ด้านนวัตกรรมของสินค้า/บริการ  
1.1 สินค้า/บริการมีความแปลกใหม่ โดดเด่น น่าสนใจ สอดคล้อง 

กับวิถีชีวิต (Life Style) สามารถแข่งขันกับคู่แข่งในตลาดได้  
ในปัจจุบันและอนาคต  

     

2. ด้านกระบวนการบริหารจัดการธุรกิจ  
   2.1 กระบวนการบริหารจัดการธุรกิจที่ก่อให้เกิดความยั่งยืน       
3. ด้านความย่ังยืนของธุรกิจ  
   3.1 การด าเนินธุรกิจในปัจจุบัน       
   3.2 แผนการด าเนินธุรกิจในอนาคต       
   3.3 ความยั่งยืนและความเป็นไปได้ในการด าเนินธุรกิจ โดยพิจารณา 
        จากผลการด าเนินงานในรอบระยะเวลาที่ผ่านมาของธุรกิจ  
        (งบก าไรขาดทุน และงบแสดงฐานะการเงิน)  

     

รวมคะแนน      
รวมคะแนนทั้งสิ้น 40

25
 × 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 การน าเสนอผลการด าเนินงาน โดยผู้เรียนที่เป็นเจ้าของธุรกิจ  20  
          2.2 การสัมภาษณ์ผู้เรียนที่เป็นเจ้าของธุรกิจ  40  

รวมคะแนน 100  
 
 
 

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

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

รายการ 
 

คะแนนจากกรรมการคนที่ รวม
คะแนน 1 2 3 4 5 

ส่วนที่ 1 การจัดนิทรรศการ        
ส่วนที่ 2 การสัมภาษณ์        
          2.1 การน าเสนอผลการด าเนินงาน  
               โดยผู้เรียนที่เป็นเจ้าของธุรกิจ  

      

          2.2 การสัมภาษณ์ผู้เรียนที่เป็น 
               เจ้าของธุรกิจ  

      

รวม       
คะแนนร้อยละ       

ระดับ ดาว     ดาว       ดาว     
 ดาว      ดาว 
 
 

ลงชื่อ .......................................... ประธานกรรมการ  
                                               ( ........................................ )  

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

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

ล าดับ สถานศึกษา คะแนนรวม ระดับดาว หมายเหตุ 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 
 

ลงชื่อ .......................................... ประธานกรรมการ  
                                               ( ........................................ )  

                                    ต าแหน่ง ..................................................................  
วันที่ ......... เดือน ............................ พ.ศ. ............... 

 
 


