
คูม่อืการปฏบิตังิาน
ศนูยบ์ม่เพาะผูป้ระกอบการอาชวีศกึษา



“นยิามศพัท”์

3.ผูบ้รหิารสถานศกึษา หมายถงึ ผูบ้รหิาร
สถานศกึษาในสงักดัส านักงานคณะกรรมการการ
อาชวีศกึษาของ รัฐบาล

2.สถานศกึษา หมายถงึ สถานศกึษาของรัฐบาล
ในสงักดัส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศกึษา

1.คูม่อืการปฏบิตังิานศนูยบ์ม่เพาะผูป้ระกอบการ
อาชวีศกึษา หมายถงึ แนวทาง การใชบ้รหิารจัดการ
สถานศกึษาในการขบัเคลือ่นศนูยบ์ม่เพาะ
ผูป้ระกอบการอาชวีศกึษา

“นยิามศพัท”์“นิยามศพัท”์



4.ศนูยบ์ม่เพาะผูป้ระกอบการอาชวีศกึษา

หมายถงึ หน่วยงาน ทีส่ านักงานคณะกรรมการการอาชวีคกึษาจัดตัง้ในทกุ

สถานศกึษา โดยมวีัตถปุระสงค ์เพือ่สง่เสรมิ สนับสนุนและพัฒนาขดีความสามารถ

ของ ผูเ้รยีน  และ ประชาชนทั่วไปทีส่นใจ ใหส้ามารถน าความรู ้ทักษะวชิาชพี

เพือ่สรา้งเสรมิประสบการณ์เชงิพาณชิย ์ใหม้คีวามพรอ้มทีจ่ะเริม่ตน้ธรุกจิของ

ตนเอง หรอืพัฒนาตอ่ยอดธรุกจิเดมิไดอ้ยา่งมั่นคงและยั่งยนื

“นยิามศพัท”์
“นยิามศพัท”์“นิยามศพัท”์



6.กระบวนการบม่เพาะผูป้ระกอบการอาชวีศกึษา หมายถงึ ผูเ้รยีนอาชวีศกึษาที ่ 
ผา่นการบม่เพาะจากศนูยบ์ม่เพาะผูป้ระกอบการอาชวีศกึษา หรอื
ผา่นการเรยีนในหลกัสตูรรายวชิาเกีย่วกบัการเป็นผูป้ระกอบการ หรอื
ผา่นการด าเนนิธรุกจิในโครงการหารายไดร้ะหวา่งเรยีน หรอื
ผา่นการด าเนนิธรุกจิในรายวชิาโครงการ หรอื
เขา้รับค าปรกึษาแนะน าจากครทูีป่รกึษาธรุกจิของศนูยบ์ม่เพาะผูป้ระกอบการอาชวีศกึษา 

ซึง่สามารถน าองคค์วามรูไ้ปใชใ้นการประกอบธรุกจิไดด้ว้ยตนเอง

5.ภารกจิ หมายถงึ หนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบของ
ผูบ้รหิารสถานศกึษา ตอ่ศนูยบ์ม่เพาะผูป้ระกอบการ
อาชวีศกึษา



7.การพฒันาศกัยภาพผูเ้รยีน หมายถงึ 

การฝึกอบรม  และ  การศกึษาดงูาน 

ดา้นการเป็นผูป้ระกอบการ

8.หวัหนา้ศนูยบ์ม่เพาะผูป้ระกอบการอาชวีศกึษา หมายถงึ คร ู ทีไ่ดรั้บ
การแตง่ตัง้เป็นหวัหนา้ศนูยบ์ม่เพาะผูป้ระกอบการอาชวีศกึษาในสถานศกึษา
สงักดัส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศกึษาของ  รัฐบาล



“นิยามศัพท”์“นิยามศัพท”์“นิยามศัพท”์ 9.ผูเ้รยีนอาชวีศกึษา หมายถงึ นักเรยีน 
นักศกึษา ทีก่ าลังศกึษาอยูใ่นสถานศกึษา
อาชวีศกึษาของรัฐบาล หรอื ประชาชน
ทั่วไป ทีส่นใจเขา้รับการบม่เพาะการเป็น
ผูป้ระกอบการในศนูยบ์ม่เพาะ
ผูป้ระกอบการอาชวีศกึษา

10.ประชาชน หมายถงึ บคุคลทีม่คีวาม
สนใจในการขอค าปรกึษา แนะน าในการ
พัฒนาธรุกจิ ไดส้มัครเป็นสมาชกิ และ

ผา่นกระบวนการบม่เพาะผูป้ระกอบการ
อาชวีศกึษา

หน้า 4



ป้ายส านกังานศนูยบ์ม่เพาะผูป้ระกอบการอาชวีศกึษา

ศนูยบ์ม่เพาะผูป้ระกอบการอาชวีศกึษา
วทิยาลยั........................จงัหวดั....................................

11.ป้ายศนูยบ์ม่เพาะผูป้ระกอบการอาชวีศกึษา หมายถงึ ป้ายส านักงานศนูยบ์ม่เพาะ
ผูป้ระกอบการอาชวีศกึษา ทีจั่ดท าโดยวสัดทุีม่คีวาม แข็งแรงทนทาน ไมค่วรเป็นไวนลิหรอื
ฟิวเจอรบ์อรด์ หรอืสติ๊กเกอร ์โดยมขีนาดความกวา้ง x ความยาว ของป้ายใหม้คีวาม
เหมาะสมกบัขนาดของพืน้ที ่หรอืส านักงานศนูยบ์ม่เพาะฯ



บทที ่8 การประเมนิผลการด าเนนิงานของศนูยบ์ม่เพาะ
ผูป้ระกอบการอาชวีศกึษา  ระดบัภาค

1.ความเป็นมา
เป็นการประเมนิผลการด าเนนิงานศนูยบ์ม่เพาะฯ ของ
สถานศกึษาทกุแหง่ในภาค ทีไ่ดผ้ลการประเมนิระดบัจังหวัด 
ระดับ 3 ดาว เพือ่ใหไ้ดท้ราบวา่ ไดด้ าเนนิการไปตาม
เจตนารมณข์องวัตถปุระสงค ์และเป้าหมายเพยีงใด



บทที ่8 การประเมนิผลการด าเนนิงานของศนูยบ์ม่เพาะ
ผูป้ระกอบการอาชวีศกึษา  ระดบัภาค

2. วตัถปุระสงคข์องการประเมนิ
เพือ่ใหไ้ดท้ราบถงึผลการสง่เสรมิ สนับสนุน และพัฒนาขดีความสามารถ

ใหก้บัผูเ้รยีน หรอืประชาชนทีส่นใจ ใหม้คีวามรู ้มคีวามสามารถทีจ่ะประกอบ
ธรุกจิ หรอื พัฒนาตอ่ยอดธรุกจิเดมิ ของสถานศกึษาทีผ่า่นการประเมนิระดับ
จังหวัดระดับ 3 ดาว มาเทยีบกนัในระดับภาค



บทที ่8 การประเมนิผลการด าเนนิงานของศนูยบ์ม่เพาะ
ผูป้ระกอบการอาชวีศกึษา  ระดบัภาค

3. คณะกรรมการประเมนิศนูยบ์ม่เพาะผูป้ระกอบการอาชวีศกึษา ระดบัภาค
ชดุละ 4 คน ประกอบดว้ย 

ผูอ้ านวยการ 1 คน เป็นประธาน 
รองผูอ้ านวยการ 1 คน 
และคร ู2 คน 

แตง่ตัง้โดยส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศกึษา



บทที ่8 การประเมนิผลการด าเนนิงานของศนูยบ์ม่เพาะ
ผูป้ระกอบการอาชวีศกึษา  ระดบัภาค

4. คณุสมบตัขิองคณะกรรมการ ฯ ระดบัภาค
1. ด ารงต าแหน่งผูอ้ านวยการสถานศกึษา หรอืรองผูอ้ านวยการสถานศกึษา 

หรอืขา้ราชการคร ู ทีไ่ดรั้บการแตง่ตัง้ จากส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศกึษา
ตามแตก่รณี

2. ผา่นการอบรม หรอื ผา่นการประชมุชีแ้จงท าความเขา้ใจเกีย่วกบั
หลักเกณฑก์ารประเมนิศนูยบ์ม่เพาะผูป้ระกอบการอาชวีศกึษา ในปีทีป่ระเมนิ

3. คณะกรรมการประเมนิทีเ่ป็นบคุลากรของสถานศกึษาทีเ่ขา้รับการประเมนิ
ตอ้งไมเ่ป็น ผูใ้หค้ะแนนสถานศกึษาของตนเอง



ประธานคณะกรรมการฯ แจง้ก าหนดการ และสถานทีป่ระเมนิ
ไปยงัสถานศกึษาทีม่ผีลการประเมนิระดบั 3 ดาว เพือ่รับการประเมนิ

“นยิามศพัท”์5. แนวทางการประเมนิ
ศนูยบ์ม่เพาะผูป้ระกอบการ
อาชวีศกึษา ระดบัภาค

คณะกรรมการด าเนนิการประเมนิฯ

คณะกรรมการประเมนิฯ รวบรวมและรายงานผลการประเมนิ

ไปยงัประธานคณะกรรมการประเมนิฯ ระดบัภาค



ประธานคณะกรรมการประเมนิฯ ระดบัภาค 

รายงานผลการใชจ้า่ยงบประมาณในการประเมนิศนูยบ์ม่เพาะฯ

ระดบัภาค ที ่bic.nawamin.ac.th

ประธานคณะกรรมการฯ ระดบัภาค รายงานผลการประเมนิ

ในระดบัอาชวีศกึษาจังหวดัและระดบัภาค 

ใหก้บัส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศกึษา

“นยิามศพัท”์5. แนวทางการประเมนิ
ศนูยบ์ม่เพาะผูป้ระกอบการ
อาชวีศกึษา ระดบัภาค

ประธานคณะกรรมการประเมนิฯ ระดบัภาค 

แจง้ผลการประเมนิไปยงัสถานศกึษาทีเ่ขา้รับการประเมนิ 

พรอ้มทัง้  จัดท าเกยีรตบิตัรมอบแกส่ถานศกึษา 



รายการ
คะแนน

เต็ม ทีไ่ด ้

สว่นที ่1 การรายงานขอ้มลูการด าเนนิงานทาง bic.nawamin.ac.th 10

สว่นที ่2 เครือ่งมอืการประเมนิศนูยบ์ม่เพาะฯ

ตอนที ่1 ศกัยภาพศนูยบ์ม่เพาะผูป้ระกอบการอาชวีศกึษา

ตวับง่ชีท้ ี ่1 ส านกังานศนูยบ์ม่เพาะผูป้ระกอบการอาชวีศกึษา 5

ตวับง่ชีท้ ี ่2 การบรหิารงานของหวัหนา้ศนูยบ์ม่เพาะผูป้ระกอบการอาชวีศกึษา 5

ตวับง่ชีท้ ี ่3 การสนบัสนนุของผูบ้รหิารสถานศกึษา 5

ตอนที ่2 การด าเนนิการพฒันาศกัยภาพของผูเ้รยีนในสถานศกึษาอาชวีศกึษา

ตวับง่ชีท้ ี ่1 การพฒันาศกัยภาพผูเ้รยีน ดา้นการอบรม 10

ตวับง่ชีท้ ี ่2 การพฒันาศกัยภาพผูเ้รยีน ดา้นการศกึษาดงูาน 5

ตวับง่ชีท้ ี ่3 การประเมนิคณุภาพ และความเป็นไปไดข้องแผนธุรกจิ 5

ตวับง่ชีท้ ี ่4 การสง่เสรมิการประกอบธุรกจิ 5

ตวับง่ชีท้ ี ่5 การด าเนนิงานตามแผนธุรกจิใหม่ 5

ตวับง่ชีท้ ี ่6 การด าเนนิงานตามแผนธุรกจิเดมิ หรอืตอ่ยอดธุรกจิเดมิ 5

ตวับง่ชีท้ ี ่7 การใชธุ้รกจิในสถานศกึษาเป็นแหลง่การเรยีนรู ้

และการพฒันาศกัยภาพครทู ีป่รกึษาธุรกจิหรอืครทู ีเ่ก ีย่วขอ้ง

5

ตอนที ่3 ผลสมัฤทธิข์องการบม่เพาะผูเ้รยีนสูก่ารเป็นผูป้ระกอบการ

ตวับง่ชีท้ ี ่1 ผลสมัฤทธิข์องการบม่เพาะผูเ้รยีน 5

สว่นที ่3 การจดันทิรรศการ 25

สว่นที ่4 การน าเสนอผลการด าเนนิงานของศนูยฯ์ โดยหวัหนา้ศนูย ์หรอืผูแ้ทน 10

สว่นที ่5 การน าเสนอผลการด าเนนิธุรกจิ ตามสว่นที ่3 โดยผูเ้รยีน 10

สว่นที ่6 การสมัภาษณ์ผูเ้รยีนทีเ่ป็นเจา้ของธุรกจิ 10

สว่นที ่7 การสมัภาษณ์ ครทู ีป่รกึษาธุรกจิของผูเ้รยีนทีม่าน าเสนอ 10

รวมคะแนน 135



6. การประเมนิศนูยบ์ม่เพาะผูป้ระกอบการอาชวีศกึษา ระดบัภาค
ใชเ้ครือ่งมอืในการประเมนิ ดงันี้

รายงานในระบบ Online 
ที่  bic.nawamin.ac.th

สว่นที่
1



หลกัฐานทีใ่ชใ้นการพจิารณา เกณฑก์ารตดัสนิ

1. ขอ้มลูของศนูยบ์ม่เพาะผูป้ระกอบการอาชวีศกึษา  มผีลการปฏบิตัติามหลกัฐานครบถว้น 1 ขอ้ = 1 คะแนน

 มผีลการปฏบิตัติามหลกัฐานครบถว้น 2 ขอ้ = 2 คะแนน

 มผีลการปฏบิตัติามหลกัฐานครบถว้น 3 ขอ้ = 3 คะแนน

 มผีลการปฏบิตัติามหลกัฐานครบถว้น 4 ขอ้ = 4 คะแนน

 มผีลการปฏบิตัติามหลกัฐานครบถว้น 5 ขอ้ = 5 คะแนน

 มผีลการปฏบิตัติามหลกัฐานครบถว้น 6 ขอ้ = 6 คะแนน

 มผีลการปฏบิตัติามหลกัฐานครบถว้น 7 ขอ้ = 7 คะแนน

 มผีลการปฏบิตัติามหลักฐานครบถว้น 8 ขอ้ = 10 คะแนน

2. ขอ้มลูงบประมาณทีไ่ดร้บั

3. ขอ้มลูผูเ้ขา้รบัการอบรมเพือ่สง่เสรมิศกัยภาพ
การเป็นผูป้ระกอบการ

4. ขอ้มลูแผนธุรกจิทีไ่ดด้ าเนนิการ หลงัจากไดร้บั
การสง่เสรมิศกัยภาพการเป็นผูป้ระกอบการแลว้

5. ขอ้มลูแผนธุรกจิทีไ่ดด้ าเนนิการตอ่เนือ่งจากปีกอ่น

6. ขอ้มลูธุรกจิทีไ่ดร้บัการสง่เสรมิจากศนูยบ์ม่เพาะ
ผูป้ระกอบการอาชวีศกึษา ทีส่ามารถด ารงอยูไ่ด้
อยา่งย ัง่ยนื (ท ัง้ในและนอกสถานศกึษา)

7. การรายงานขอ้มลูตามระยะเวลาทีก่ าหนด

8. ขอ้มลูสมบรูณ์ครบถว้น



6. การประเมนิศนูยบ์ม่เพาะผูป้ระกอบการอาชวีศกึษา ระดบัภาค
ใชเ้ครือ่งมอืในการประเมนิ ดงันี้

เอกสาร/หลกัฐาน/
รอ่งรอย

การด าเนนิงาน 

ใชเ้ครือ่งมอื
ประเมนิ 

จ านวน 3 ตอน

ศกัยภาพ
ศนูยบ์ม่เพาะ
ผูป้ระกอบการ
อาชวีศกึษา

1 ส านักงานศนูยบ์ม่เพาะฯ
2 การบรหิารงานของ
หวัหนา้ศนูยบ์ม่เพาะฯ
3 การสนับสนุนของ
ผูบ้รหิารสถานศกึษา

สว่นที ่2 ตอนที ่1 ตวับง่ชีท้ ี่

สว่นที่
2



สว่นที ่2 ตอนที ่1 ตวับง่ชีท้ ี ่1 ส านกังานศนูยบ์ม่เพาะผูป้ระกอบการอาชวีศกึษา

หลกัฐานทีใ่ชใ้นการพจิารณา (5 ขอ้) ค าอธบิายทีพ่จิารณาความครบถว้น

1. มสี านักงานศนูยบ์ม่เพาะ ผูป้ระกอบการอาชวีศกึษา

ทีต่ัง้อยูใ่นท าเลทีเ่หมาะสม เป็นสดัสว่น 

และสามารถ ตดิตอ่ไดส้ะดวก

ม ี3 ประเด็น 

มรีปูภาพพรอ้มค าอธบิายทีส่ือ่ใหเ้ห็น
ในประเด็นนี้

2. มป้ีายส านักงานศนูยบ์ม่เพาะผูป้ระกอบการ
อาชวีศกึษาทีถ่าวร                                และ

มรีายละเอยีดครบถว้นตามแบบทีก่ าหนดในคูม่อื

ม ี2 ประเด็น 

“ถาวร” หมายถงึอยูท่ีเ่ดมิเสมอ
ไมเ่คลือ่นยา้ยไปไหน

มรีปูภาพพรอ้มค าอธบิายทีส่ือ่ใหเ้ห็น
ในประเด็นนี้



สว่นที ่2 ตอนที ่1 ตวับง่ชีท้ ี ่1 ส านกังานศนูยบ์ม่เพาะผูป้ระกอบการอาชวีศกึษา

หลกัฐานทีใ่ชใ้นการพจิารณา ค าอธบิายทีพ่จิารณาความครบถว้น

3. มแีผนภมูติามโครงสรา้งการบรหิารงานศนูยบ์ม่เพาะ

ผูป้ระกอบการอาชวีศกึษา ทีม่รีปูภาพ 

ต าแหน่งทีรั่บผดิชอบ    ตดิแสดงไวอ้ยา่งชดัเจน

ม ี4 ประเด็น 

รปูภาพพรอ้มค าอธบิายทีส่ือ่ใหเ้ห็น
ในประเด็นนี้

4. มคี าสัง่แตง่ตัง้คณะกรรมการด าเนนิการครบถว้น

ตามโครงสรา้งศนูยบ์ม่เพาะผูป้ระกอบการอาชวีศกึษา

ระบหุนา้ทีป่ฏบิตังิานในปีการศกึษาทีรั่บการประเมนิ

ม ี2 ประเด็น 

ส าเนาค าสัง่แตง่ตัง้คณะกรรมการ
ด าเนนิการครบถว้นตามโครงการสรา้ง
ศนูยบ์ม่เพาะฯ โดยระบหุนา้ทีป่ฏบิัตงิาน

ในปีการศกึษาทีรั่บการประเมนิ



สว่นที ่2 ตอนที ่1 ตวับง่ชีท้ ี ่1 ส านกังานศนูยบ์ม่เพาะผูป้ระกอบการอาชวีศกึษา

หลกัฐานทีใ่ชใ้นการพจิารณา ค าอธบิายทีพ่จิารณาความครบถว้น

5. มคีวามพรอ้มดา้นวสัด ุอปุกรณ์   ครภุณัฑ ์  

พืน้ทีบ่รกิารใหค้ าปรกึษา  

มมุวชิาการ ในการใหบ้รกิารของศนูยบ์ม่เพาะ

ผูป้ระกอบการอาชวีศกึษา

ม ี4 ประเด็น

รปูภาพพรอ้มค าอธบิายทีส่ือ่ใหเ้ห็น
ในประเด็นนี,้

บญัช ีรายการวสัด-ุอปุกรณ์ ครภุณัฑ ์
ทีศ่นูยบ์ม่เพาะฯ มี

รายละเอยีดปลกียอ่ยประเด็นตา่งๆ ของแตล่ะขอ้ยอ่ย  ใหอ้ยูใ่นดลุยพนิจิ
ของคณะกรรมการประเมนิฯ



สว่นที ่2 ตอนที ่1 ตวับง่ชีท้ ี ่2 การบรหิารงานของหวัหนา้ศนูยบ์ม่เพาะผูป้ระกอบการอาชวีศกึษา

หลกัฐานทีใ่ชใ้นการพจิารณา ค าอธบิายทีพ่จิารณาความครบถว้น

1. มแีผนการปฏบิตังิานประจ าปีของศนูยบ์ม่เพาะ

ผูป้ระกอบการอาชวีศกึษา ซึง่ จัดท าเป็นรปูเลม่ และ

ไดรั้บการอนุมตัจิากผูอ้ านวยการสถานศกึษาแลว้

ม ี3 ประเด็น 

การจัดท าแผนปฏบิตังิานประจ าปี 
ควรม ีองคป์ระกอบของแผนปฏบิตังิาน

ประจ าปี ทีพ่งึม ีอยา่งพอเพยีง

2. มปีฏทินิการปฏบิตังิานประจ าปี ของศนูยบ์ม่เพาะ

ผูป้ระกอบการอาชวีศกึษา 

แสดงไวใ้นศนูยบ์ม่เพาะอยา่งชดัเจน

ม ี2 ประเด็น 

ในปฏทินิฯ ควรมชีือ่โครงการ/กจิกรรม,
วนัทีเ่ดอืนปี,งบประมาณผูรั้บผดิชอบ, 

ฯลฯ เป็นตน้



หลกัฐานทีใ่ชใ้นการพจิารณา ค าอธบิายทีพ่จิารณาความครบถว้น

3. มรีายงานสรปุผลการด าเนนิงาน น าเสนอผูบ้รหิารโดย

หวัหนา้ศนูยบ์ม่เพาะฯประกอบดว้ย แผนการปฏบิตังิาน

สรปุผลการด าเนนิงานบม่เพาะฯ 

การด าเนนิธรุกจิของผูเ้รยีน รายงานการนเิทศ และ

สรปุผลการใชศ้นูยบ์ม่เพาะฯ เป็นแหลง่เรยีนรู ้

ม ี5 ประเด็น

มรีายงานสรปุผลการด าเนนิงาน

แผนปฏบิตังิานประจ าปี
(ขอ้ยอ่ยที1่ในตวับง่ชีน้ี)้

ผลการด าเนนิงานบม่เพาะ
(กระบวนการทัง้หมดทีไ่ดด้ าเนนิการใหไ้ดม้า
ซึง่แผนธรุกจิทีผ่า่นการพจิารณาคดัเลอืก)

ผลการด าเนนิงานของธรุกจิทกุแผนฯ
(ทีไ่ดรั้บคดัเลอืกใหไ้ปด าเนนิการ)

ผลการใชศ้นูยบ์ม่เพาะฯ เป็นแหลง่เรยีนรูข้อง
นักเรยีนในสถานศกึษาหรอืบคุคลภายนอก 

ในเรือ่งใด,เมือ่ไร เป็นตน้

สว่นที ่2 ตอนที ่1 ตวับง่ชีท้ ี ่2 การบรหิารงานของหวัหนา้ศนูยบ์ม่เพาะผูป้ระกอบการอาชวีศกึษา



หลกัฐานทีใ่ชใ้นการพจิารณา ค าอธบิายทีพ่จิารณาความครบถว้น

4. มกีารเผยแพรผ่ลการด าเนนิงานของศนูยบ์ม่เพาะ

ผูป้ระกอบการอาชวีศกึษาดว้ยชอ่งทางทีห่ลากหลาย

จ านวนไมน่อ้ยกวา่ 3 ชอ่งทาง

ม ี2 ประเด็น

รปูภาพพรอ้มค าอธบิาย บอรด์
ประชาสมัพันธ,์เว็บไซตข์องสถานศกึษา,
แผน่ผับ,Facebook, Line ฯลฯ เป็นตน้

5. มกีารประเมนิความพงึพอใจของผูรั้บบรกิาร

ศนูยบ์ม่เพาะผูป้ระกอบการอาชวีศกึษา

ม ี1 ประเด็น

วตัถปุระสงคข์องการประเมนิ,เครือ่งมอื
ทีใ่ชใ้นการเก็บขอ้มลู,จ านวนประชากร
หรอืกลุม่ตวัอยา่ง,วธิกีารเก็บรวบรวม
ขอ้มลู,สถติทิีใ่ช,้การแปรผลขอ้มลู,

สรปุผล ฯลฯ เป็นตน้

สว่นที ่2 ตอนที ่1 ตวับง่ชีท้ ี ่2 การบรหิารงานของหวัหนา้ศนูยบ์ม่เพาะผูป้ระกอบการอาชวีศกึษา



หลกัฐานทีใ่ชใ้นการพจิารณา ค าอธบิายทีพ่จิารณาความครบถว้น

1. สถานศกึษามกีารก าหนดการพัฒนาศกัยภาพ

ศนูยบ์ม่เพาะผูป้ระกอบการอาชวีศกึษาและ

ผูเ้รยีน ไวใ้นมาตรฐานการอาชวีศกึษาของสถานศกึษา

ม ี1 ประเด็น

ใหแ้นบส าเนาประกาศ
มาตรฐานการอาชวีศกึษา

ของสถานศกึษา

2. สถานศกึษามกีารก าหนดโครงการพัฒนาศกัยภาพ

ศนูยบ์ม่เพาะผูป้ระกอบการอาชวีศกึษา

และผูเ้รยีน ไวใ้นแผนพัฒนาสถานศกึษา และ/หรอื

แผนปฏบิตัริาชการประจ าปี

ม ี1 ประเด็น

มแีผนพัฒนาสถานศกึษาและ/หรอื
แผนปฏบิตัริาชการประจ าปีของ
สถานศกึษาทีม่โีครงการพัฒนา

ศนูยบ์ม่เพาะผูป้ระกอบการอาชวีศกึษา
และผูเ้รยีนอยูข่า้งใน

สว่นที ่2 ตอนที ่1 ตวับง่ชีท้ ี ่3 การสนบัสนนุของสถานศกึษา



หลกัฐานทีใ่ชใ้นการพจิารณา ค าอธบิายทีพ่จิารณาความครบถว้น

3. ผูบ้รหิารสถานศกึษามกีารประชมุชีแ้จงครแูละบคุลากร
ทางการศกึษา เกีย่วกบัการพัฒนา
ศกัยภาพศนูยบ์ม่เพาะผูป้ระกอบการอาชวีศกึษาโดยมี
หลกัฐานทีเ่กีย่วขอ้งกบัการประชมุครบถว้น

ม ี1 ประเด็น

หลักฐานการประชมุครบถว้น ไดแ้ก่
หนังสอืเชญิประชมุ,วาระการประชมุ,
ลงชือ่เขา้ประชมุ,รายงานการประชมุ,
รปูภาพการประชมุ, ฯลฯ เป็นตน้

4. สถานศกึษาสนับสนุนให ้

สง่แผนธรุกจิเขา้รว่มประกวดหรอืแขง่ขนัทกัษะ

ในเวทตีา่ง ๆ ทัง้ในระดบัจังหวดั/ระดบัภาค/ระดบัชาติ

ของปีการศกึษาทีรั่บการประเมนิ โดยม ี หลกัฐาน

หนังสอืน าสง่ ใบสมคัร รปูภาพ เกยีรตบิตัร รางวลัฯลฯ

ม ี2 ประเด็น 

มกีารเขา้ประกวดหรอืแขง่ขนัแผนธรุกจิ
ในเวทใีดๆ ระดบัใดๆก็ได ้โดยมหีลกัฐาน
ประกอบยนืยนั เชน่ หนังสอืน าสง่,
ใบสมคัร,รปูภาพ,เกยีรตบิตัร,รางวัล,

ฯลฯ เป็นตน้

สว่นที ่2 ตอนที ่1 ตวับง่ชีท้ ี ่3 การสนบัสนนุของสถานศกึษา



หลกัฐานทีใ่ชใ้นการพจิารณา ค าอธบิายทีพ่จิารณาความครบถว้น

5. ศนูยบ์ม่เพาะฯ มกีารรวบรวม

ฐานขอ้มลูผูเ้รยีนทีผ่า่นการบม่เพาะ และส าเร็จ
การศกึษาแลว้ทีเ่ป็นเจา้ของธรุกจิ 

ซึง่ฐานขอ้มลู ประกอบดว้ยรายชือ่ผูป้ระกอบการ
ลกัษณะธรุกจิ สถานทีต่ัง้ รปูภาพ 

มกีารเผยแพรฐ่านขอ้มลูทางเว็บไซตส์ถานศกึษา และ 

รายงานฐานขอ้มลูสง่ สอศ.

ม ี3 ประเด็น

ขอ้มลูผูเ้รยีนทีผ่า่นการบม่เพาะและ
ส าเร็จการศกึษาแลว้ทีเ่ป็นเจา้ของธรุกจิ,

การเผยแพรฐ่านขอ้มลูทางเว็บไซตข์อง
สถานศกึษา,

รายงานฐานขอ้มลูออนไลนท์างเว็บไซต์
bic.nawamin.ac.th

สว่นที ่2 ตอนที ่1 ตวับง่ชีท้ ี ่3 การสนบัสนนุของสถานศกึษา



สว่นที ่2 ตอนที ่2 การด าเนนิการพฒันาศกัยภาพของผูเ้รยีนในสถานศกึษาอาชวีศกึษา 
ประกอบดว้ย 7 ตวับง่ชี้

ตวับง่ชีท้ ี ่1 การพฒันาศกัยภาพผูเ้รยีน ดา้นการอบรม (10 คะแนน)
ตวับง่ชีท้ ี ่2 การพฒันาศกัยภาพผูเ้รยีน ดา้นการศกึษาดงูานทีส่อดคลอ้งกบัธรุกจิ (5 คะแนน)
ตวับง่ชีท้ ี ่3 การประเมนิคณุภาพ และความเป็นไปไดข้องแผนธรุกจิ (5 คะแนน)
ตวับง่ชีท้ ี ่4 การสง่เสรมิการประกอบธรุกจิ (5 คะแนน)
ตวับง่ชีท้ ี ่5 การด าเนนิงานตามแผนธรุกจิใหม ่(5 คะแนน)
ตวับง่ชีท้ ี ่6 การด าเนนิงานตามแผนธรุกจิเดมิ หรอืตอ่ยอดธรุกจิเดมิ (5 คะแนน)
ตวับง่ชีท้ ี ่7 การใชธ้รุกจิในสถานศกึษาเป็นแหลง่การเรยีนรูแ้ละการพฒันาศกัยภาพครทูีป่รกึษาธรุกจิ

หรอืครทูีเ่ก ีย่วขอ้ง (5 คะแนน)



6. การประเมนิศนูยบ์ม่เพาะผูป้ระกอบการอาชวีศกึษา ระดบัภาค
ใชเ้ครือ่งมอืในการประเมนิ ดงันี้

เอกสาร/
หลกัฐาน/
รอ่งรอย

การด าเนนิงาน 

ใชเ้ครือ่งมอื
ประเมนิ 

จ านวน 3 ตอน

การด าเนนิการ
พัฒนาศกัยภาพ
ของผูเ้รยีน

ในสถานศกึษา
อาชวีศกึษา

1 การพัฒนาศกัยภาพผูเ้รยีนดา้นการฝึกอบรม
2 การพัฒนาศกัยภาพผูเ้รยีนดา้นการศกึษาดงูาน
3 การประเมนิคณุภาพดา้นความเป็นไปไดข้องธรุกจิ
4 การสง่เสรมิการประกอบธรุกจิ
5 การด าเนนิการตามแผนธรุกจิใหม่
6 การด าเนนิงานตามแผนฯเดมิหรอืตอ่ยอดธรุกจิเดมิ

7 การใชธ้รุกจิในสถานศกึษาเป็นแหลง่เรยีนรูแ้ละ

การพัฒนาศกัยภาพครทูีป่รกึษาธรุกจิหรอื

ครทูีเ่กีย่วขอ้ง

สว่นที่ 2 ตอนที ่2 ตวับง่ชีท้ ี่

สว่นที่
2



สว่นที ่2 ตอนที ่2 ตวับง่ชีท้ ี ่1 การพฒันาศกัยภาพผูเ้รยีน ดา้นการอบรม

หลกัฐานทีใ่ชใ้นการพจิารณา ค าอธบิายทีพ่จิารณาความครบถว้น

1. มโีครงการพัฒนาศกัยภาพผูเ้รยีนดา้นการอบรม

(การสรา้งจติส านกึในการเป็นผูป้ระกอบการและ

การเขยีนแผนธรุกจิ) ทีผู่บ้รหิารไดอ้นุมัตแิลว้

ม ี2 ประเด็น
โครงการพัฒนาศกัยภาพผูเ้รยีน “ดา้นอบรม” 

ทีไ่ดรั้บการอนุมตัจิากผูบ้รหิารแลว้

2. มคี าสัง่คณะกรรมการด าเนนิการ พัฒนาศกัยภาพ 
ผูเ้รยีนดา้นการอบรม

ม ี1 ประเด็น
ค าสัง่แตง่ตัง้คณะกรรมการฯ

3. มกีารประชมุและหลกัฐานการประชมุ โดยมี

หลกัฐานทีเ่กีย่วขอ้งกบัการประชมุ

ครบถว้นสมบรูณ์

ม ี1 ประเด็น
หลกัฐานการประชมุครบถว้น ไดแ้ก่
หนังสอืเชญิประชมุ,วาระการประชมุ,
ลงชือ่เขา้ประชมุ,รายงานการประชมุ,
รปูภาพการประชมุ, ฯลฯ เป็นตน้



สว่นที ่2 ตอนที ่2 ตวับง่ชีท้ ี ่1 การพฒันาศกัยภาพผูเ้รยีน ดา้นการอบรม

หลกัฐานทีใ่ชใ้นการพจิารณา ค าอธบิายทีพ่จิารณาความครบถว้น

4. มหีนังสอืเชญิวทิยากร/หนังสอืขอบคณุวทิยากร ม ี1 ประเด็น
มหีนังสอืเชญิวทิยากร 

และหรอืหนังสอืขอบคณุวทิยากร

5. มกีารประชาสมัพันธก์ารด าเนนิงาน  เพือ่สรา้ง

ความตระหนักในการพัฒนาศกัยภาพผูเ้รยีน

ม ี1 ประเด็น 
รปูภาพพรอ้มค าอธบิาย 

บอรด์ประชาสมัพันธ,์เว็บไซตข์องสถานศกึษา,
แผน่ผับ,Facebook, Line ฯลฯ เป็นตน้

6. มหีลกัฐานการจัดอบรม  ตามโครงการพัฒนา

ศกัยภาพผูเ้รยีน

ม ี1 ประเด็น
หลกัฐาน ประกอบการดว้ยโครงการ,ค าสัง่,
เอกสารทีใ่ชป้ระกอบอบรม,รปูภาพพรอ้ม

ค าอธบิาย, ฯลฯ เป็นตน้



สว่นที ่2 ตอนที ่2 ตวับง่ชีท้ ี ่1 การพฒันาศกัยภาพผูเ้รยีน ดา้นการอบรม

หลกัฐานทีใ่ชใ้นการพจิารณา ค าอธบิายทีพ่จิารณาความครบถว้น

7. มหีลักฐานการเขา้รับการอบรม  ตามโครงการ

พัฒนาศกัยภาพผูเ้รยีน

ม ี1 ประเด็น

หลกัฐาน ประกอบดว้ย 
ใบลงชือ่เขา้รับการอบรม,รปูภาพพรอ้ม

ค าอธบิาย,ฯลฯ เป็นตน้

8. มแีผนธรุกจิจากการอบรมตามโครงการพัฒนา

ศกัยภาพผูเ้รยีน

ม ี1 ประเด็น 

แผนธรุกจิตามโครงการ ประกอบดว้ย 
แผนการเงนิ,แผนการตลาด, แผนการผลติ
และแผนการบรหิารจัดการ ฯลฯ เป็นตน้



สว่นที ่2 ตอนที ่2 ตวับง่ชีท้ ี ่1 การพฒันาศกัยภาพผูเ้รยีน ดา้นการอบรม

หลกัฐานทีใ่ชใ้นการพจิารณา ค าอธบิายทีพ่จิารณาความครบถว้น

9. มเีครือ่งมอืในการประเมนิความพงึพอใจ

การพัฒนาศกัยภาพผูเ้รยีนดา้นการอบรม

สรา้งจติส านกึในการเป็นผูป้ระกอบการและ

การเขยีนแผนธรุกจิ

ม ี1 ประเด็น

แบบประเมนิความพงึพอใจฯ ทีน่ าผลการ
ประเมนิมาใชต้อบผลสมัฤทธิต์ามวตัถปุระสงค์

ของโครงการ

10. มรีายงานสรปุผลการด าเนนิงานโครงการ
พัฒนาศกัยภาพผูเ้รยีนตามกระบวนการPDCA

เป็นรปูเลม่

ม ี2 ประเด็น 



สว่นที ่2 ตอนที ่2 ตวับง่ชีท้ ี ่2 การพฒันาศกัยภาพผูเ้รยีน ดา้นการศกึษาดงูาน

หลกัฐานทีใ่ชใ้นการพจิารณา ค าอธบิายทีพ่จิารณาความครบถว้น

1. มโีครงการพัฒนาศกัยภาพผูเ้รยีนดา้นการศกึษาดงูาน 

ทีผู่บ้รหิารไดอ้นุมัตแิลว้ และ

ค าสัง่แตง่ตัง้คณะกรรมการด าเนนิการพัฒนาศกัยภาพผูเ้รยีน

ดา้นการศกึษาดงูาน

ม ี3 ประเด็น

2. มหีลกัฐานการตดิตอ่ประสานงานเพือ่เขา้ศกึษาดงูานที่

สอดคลอ้งประกอบดว้ย 

หนังสอืขออนุญาตเขา้ศกึษาดงูาน

บนัทกึขอ้ความ หนังสอืขออนุญาตน าผูเ้รยีนไปดงูาน

หนังสอืตอบรับจากสถานประกอบการ หรอืหนังสอืขอบคณุ

สถานประกอบการทีใ่หค้วามอนุเคราะห์

ม ี3 ประเด็น



สว่นที ่2 ตอนที ่2 ตวับง่ชีท้ ี ่2 การพฒันาศกัยภาพผูเ้รยีน ดา้นการศกึษาดงูาน

หลกัฐานทีใ่ชใ้นการพจิารณา ค าอธบิายทีพ่จิารณาความครบถว้น

3. มหีลกัฐานการเขา้ศกึษาดงูาน ประกอบดว้ย

ลายมอืชือ่ผูเ้ขา้ศกึษาดงูาน รปูภาพกจิกรรม และ

บนัทกึความรู ้ ทีไ่ดรั้บจากการศกึษาดงูานของผูศ้กึษาดงูาน

ม ี3 ประเด็น

4. มีเครื่องมือในการประเมนิผลความพงึพอใจการด าเนินงาน

ศกึษาดงูานทีช่ดัเจน

ม ี1 ประเด็น

5. มกีารรายงานสรปุผลการด าเนนิงานโครงการพัฒนา

ศกัยภาพผูเ้รยีนดา้นการศกึษาดงูาน 

ตามกระบวนการ PDCA เป็นรปูเลม่

ม ี2 ประเด็น



สว่นที ่2 ตอนที ่2 ตวับง่ชีท้ ี ่3 การประเมนิคณุภาพ และความเป็นไปไดข้องแผนธรุกจิ

หลกัฐานทีใ่ชใ้นการพจิารณา ค าอธบิายทีพ่จิารณาความครบถว้น

1. มหีนังสอืเชญิบคุคลภายนอก  และ  ภายใน 

เพือ่มารว่มเป็นคณะกรรมการประเมนิคดัเลอืก

แผนธรุกจิ

ม ี2 ประเด็น

หนังสอืเชญิบคุคลภายนอก,
หนังสอืเชญิบคุคลภายใน 

รว่มเป็นกรรมการ

2. มกีารด าเนนิการประเมนิคดัเลอืกแผนธรุกจิ 

โดยพจิารณาจาก ใบลงชือ่ปฏบิตังิาน 

รปูภาพ เป็นตน้

ม ี2 ประเด็น

ใบลงชือ่ปฏบิตังิาน,รปูภาพการปฏบิตังิาน
ของคณะกรรมการ



สว่นที ่2 ตอนที ่2 ตวับง่ชีท้ ี ่3 การประเมนิคณุภาพ และความเป็นไปไดข้องแผนธรุกจิ

หลกัฐานทีใ่ชใ้นการพจิารณา ค าอธบิายทีพ่จิารณาความครบถว้น

3. มเีกณฑก์ารประเมนิแผนธรุกจิ  ทีช่ดัเจน ม ี1 ประเด็น

4. มรีอ่งรอยการใหค้ะแนน  การประเมนิแผน

ธรุกจิ

ม ี1 ประเด็น

5. มกีารประกาศผลการประเมนิแผนธรุกจิ

ของสถานศกึษา

ม ี1 ประเด็น 



สว่นที ่2 ตอนที ่2 ตวับง่ชีท้ ี ่4 การสง่เสรมิการประกอบธรุกจิ

หลกัฐานทีใ่ชใ้นการพจิารณา ค าอธบิายทีพ่จิารณาความครบถว้น

1. มบีนัทกึขอ้ความขออนุญาตด าเนนิการตาม

แผนธรุกจิ ทีผ่า่นการคดัเลอืกตามโครงการ

พัฒนาศกัยภาพผูเ้รยีน

ม ี1 ประเด็น

2. มคี าสัง่แตง่ตัง้คณะกรรมการด าเนนิงาน ทัง้ครู

และผูเ้รยีน  ตามแผนของแตล่ะกลุม่ธรุกจิ

ม ี2 ประเด็น

3. มกีารประชมุคณะกรรมการด าเนนิงานตามแผน

ธรุกจิ โดยมหีลกัฐานทีเ่กีย่วขอ้งกบัการประชมุ

ครบถว้นสมบรูณ์

ม ี1 ประเด็น
หลกัฐานการประชมุครบถว้น ไดแ้ก่
หนังสอืเชญิประชมุ,วาระการประชมุ,
ลงชือ่เขา้ประชมุ,รายงานการประชมุ,
รปูภาพการประชมุ, ฯลฯ เป็นตน้



สว่นที ่2 ตอนที ่2 ตวับง่ชีท้ ี ่4 การสง่เสรมิการประกอบธรุกจิ

หลกัฐานทีใ่ชใ้นการพจิารณา ค าอธบิายทีพ่จิารณาความครบถว้น

4. มกีารแจง้หรอืประกาศการจัดสรรงบประมาณ

ใหแ้กผู่ด้ าเนนิการ

ตามแผนธรุกจิ  ทีค่รบถว้น

ม ี2 ประเด็น

สถานศกึษาแจง้ หรอืประกาศการจัดสรร
งบประมาณใหแ้กผู่ด้ าเนนิการตามแผนธรุกจิ

เพือ่ใหนั้กเรยีน คร ูผูป้กครอง และ
ผูเ้กีย่วขอ้งไดท้ราบโดยทั่วกนั

5.
มหีลกัฐานการจา่ยงบประมาณใหแ้ก่

ผูด้ าเนนิการ

ตามแผนธรุกจิที ่ ครบถว้นตามทีจ่ัดสรร

ม ี2 ประเด็น



สว่นที ่2 ตอนที ่2 ตวับง่ชีท้ ี ่5 การด าเนนิงานตามแผนธรุกจิใหม่

หลกัฐานทีใ่ชใ้นการพจิารณา ค าอธบิายทีพ่จิารณาความครบถว้น

1. มรีะยะเวลาในการด าเนินงานธุรกจิใหม่อย่าง

ตอ่เนือ่ง

ไมน่อ้ยกวา่ 2 เดอืน 

ม ี2 ประเด็น

2.
หลักฐานแสดงการด าเนินงานตามธุรกจิของ

ผูเ้รยีน ประกอบดว้ย บนัทกึการประชมุ 

การลงเวลาปฏบิตังิาน และ

รปูภาพการปฏบิตังิาน เป็นตน้

ม ี3 ประเด็น

การประชมุ : หนังสอืเชญิประชมุ,วาระการ
ประชมุ,ลงชือ่เขา้ประชมุ,รายงานการประชมุ

รปูภาพการประชมุ การลงเวลาปฏบิตังิาน

รปูภาพการปฏบิตังิาน



สว่นที ่2 ตอนที ่2 ตวับง่ชีท้ ี ่5 การด าเนนิงานตามแผนธรุกจิใหม่

หลกัฐานทีใ่ชใ้นการพจิารณา ค าอธบิายทีพ่จิารณาความครบถว้น

3. มกีารนเิทศ ตดิตามการด าเนนิงานตามแผนธรุกจิ

ม ี3 ประเด็น

ค าสัง่แตง่ตัง้กรรมการนเิทศ
เครือ่งมอืการนเิทศ

รายงานสรปุการนเิทศตามแผนธรุกจิ

4. มกีารจัดท าบญัชขีองธรุกจิ ประกอบดว้ย 

เอกสารรายรับ-รายจา่ย การบนัทกึรายการรับ-จา่ย 

การรับรองบนัทกึรายรับรายจา่ยโดยครทูีป่รกึษาดา้นบญัช ี

อยา่ง   สม ่าเสมอ   และ  เป็นปัจจบุนั

ม ี5 ประเด็น



สว่นที ่2 ตอนที ่2 ตวับง่ชีท้ ี ่5 การด าเนนิงานตามแผนธรุกจิใหม่

หลกัฐานทีใ่ชใ้นการพจิารณา ค าอธบิายทีพ่จิารณาความครบถว้น

5. มีการรายงานสรุปผลการประกอบธุรกิจ 

ประกอบดว้ย งบก าไรขาดทนุ 

งบแสดงฐานะการเงนิ และ

รายงานการประเมนิความพงึพอใจของลกูคา้

ม ี3 ประเด็น



สว่นที ่2 ตอนที ่2 ตวับง่ชีท้ ี ่6 การด าเนนิงานตามแผนธรุกจิเดมิ หรอืตอ่ยอดธรุกจิเดมิ

หลกัฐานทีใ่ชใ้นการพจิารณา ค าอธบิายทีพ่จิารณาความครบถว้น

1. มีระยะเวลาในการด าเนินงานธุรกจิเดมิอย่าง

ตอ่เนือ่ง

ไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน 

ม ี2 ประเด็น

อยา่งตอ่เนือ่ง,
ไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน

2.
หลักฐานแสดงการด าเนินงานตามธุรกจิเดมิ

ของผูเ้รยีน อยา่งตอ่เนือ่ง เชน่ 

รปูภาพการปฏบิตังิาน 

การลงเวลาปฏบิตังิาน    การประชมุ   ฯลฯ 

ม ี3 ประเด็น

การประชมุ : หนังสอืเชญิประชมุ,
วาระการประชมุ,ลงชือ่เขา้ประชมุ,

รายงานการประชมุ รปูภาพการประชมุ 

การลงเวลาปฏบิตังิาน

รปูภาพการปฏบิตังิาน



หลกัฐานทีใ่ชใ้นการพจิารณา ค าอธบิายทีพ่จิารณาความครบถว้น

3. มกีารนเิทศ ตดิตามการด าเนนิงานตามแผนธรุกจิ

ขอ้เสนอแนะจากทีป่รกึษาธรุกจิอยา่งสม ่าเสมอ

ม ี3 ประเด็น

ค าสัง่แตง่ตัง้กรรมการนเิทศ
เครือ่งมอืการนเิทศ

รายงานสรปุการนเิทศตามแผนธรุกจิ

4. มกีารจัดท าบญัชขีองธรุกจิ ประกอบดว้ย 

เอกสารรายรับ-รายจา่ย การบนัทกึรายการรับ-จา่ย 

การรับรองบนัทกึรายรับรายจา่ยโดยครทูีป่รกึษาดา้นบญัช ี

อยา่ง   สม ่าเสมอ   และ  เป็นปัจจบุนั

ม ี5 ประเด็น

สว่นที ่2 ตอนที ่2 ตวับง่ชีท้ ี ่6 การด าเนนิงานตามแผนธรุกจิเดมิ หรอืตอ่ยอดธรุกจิเดมิ



หลกัฐานทีใ่ชใ้นการพจิารณา ค าอธบิายทีพ่จิารณาความครบถว้น

5. มีการรายงานสรุปผลการประกอบธุรกิจ 

ประกอบดว้ย งบก าไรขาดทนุ 

งบแสดงฐานะการเงนิ และ

รายงานการประเมนิความพงึพอใจของลกูคา้

ม ี3 ประเด็น

สว่นที ่2 ตอนที ่2 ตวับง่ชีท้ ี ่6 การด าเนนิงานตามแผนธรุกจิเดมิ หรอืตอ่ยอดธรุกจิเดมิ



หลกัฐานทีใ่ชใ้นการพจิารณา ค าอธบิายทีพ่จิารณาความครบถว้น

1. มหีลกัฐานการประชาสมัพันธ ์ การใหใ้ชธ้รุกจิของ

ผูเ้รยีนเป็นแหลง่เรยีนรู ้โดยใชช้อ่งทางทีห่ลากหลาย 

ไมน่อ้ยกวา่ 3 ชอ่งทาง 

ม ี2 ประเด็น

หลกัฐานการประชาสมัพันธ,์
ไมน่อ้ยกวา่ 3 ชอ่งทาง

2. มหีลกัฐานการใชธ้รุกจิของผูเ้รยีน เป็นแหลง่เรยีนรู ้

ภายในสถานศกึษา ประกอบดว้ย 

บนัทกึการขอเขา้ศกึษาดงูานจากหน่วยงานภายใน 

สมดุบนัทกึการเยีย่มชม และ  ภาพถา่ยการศกึษาดงูาน

ม ี3 ประเด็น

สว่นที ่2 ตอนที ่2 ตวับง่ชีท้ ี ่7 การใชธุ้รกจิในสถานศกึษาเป็นแหลง่การเรยีนรูแ้ละการพฒันาศกัยภาพครทูีป่รกึษาธุรกจิ  

หรอืครทู ีเ่ก ีย่วขอ้ง



หลกัฐานทีใ่ชใ้นการพจิารณา ค าอธบิายทีพ่จิารณาความครบถว้น

3 มหีลกัฐานการใชธ้รุกจิของผูเ้รยีน เป็นแหลง่เรยีนรูจ้าก

หน่วยงานภายนอก ประกอบดว้ย 

หนังสอืการขอเขา้ศกึษาดงูานจากหน่วยงานภายนอก 

สมดุบนัทกึการเยีย่มชม และ ภาพถา่ยการศกึษาดงูาน

ม ี3 ประเด็น

4 มหีนังสอืแจง้เชญิครทูีเ่กีย่วกบัการบม่เพาะฯ เขา้รับการ

ฝึกอบรมเกีย่วกบัการเป็นผูป้ระกอบการ

บนัทกึขอ้ความขอเขา้รับการฝึกอบรม และ

หนังสอืค าสัง่อนุญาตใหเ้ขา้รับการฝึกอบรม

ม ี3 ประเด็น

สว่นที ่2 ตอนที ่2 ตวับง่ชีท้ ี ่7 การใชธุ้รกจิในสถานศกึษาเป็นแหลง่การเรยีนรูแ้ละการพฒันาศกัยภาพครทูีป่รกึษาธุรกจิ  

หรอืครทู ีเ่ก ีย่วขอ้ง



หลกัฐานทีใ่ชใ้นการพจิารณา ค าอธบิายทีพ่จิารณาความครบถว้น

5 มรีายงานการฝึกอบรม พรอ้มดว้ย

เกยีรตบิตัร หรอืวฒุบิตัร หรอืประกาศนยีบตัร หรอื

ภาพถา่ย

ม ี2 ประเด็น

สว่นที ่2 ตอนที ่2 ตวับง่ชีท้ ี ่7 การใชธุ้รกจิในสถานศกึษาเป็นแหลง่การเรยีนรูแ้ละการพฒันาศกัยภาพครทูีป่รกึษาธุรกจิ  

หรอืครทู ีเ่ก ีย่วขอ้ง



6. การประเมนิศนูยบ์ม่เพาะผูป้ระกอบการอาชวีศกึษา ระดบัภาค
ใชเ้ครือ่งมอืในการประเมนิ ดงันี้

เอกสาร/หลกัฐาน/
รอ่งรอย

การด าเนนิงาน 

ใชเ้ครือ่งมอื
ประเมนิ 

จ านวน 3 ตอน

ผลสมัฤทธิข์องการ
บม่เพาะผูเ้รยีนสูก่าร
เป็นผูป้ระกอบการ

1 ผลสมัฤทธิข์อง
การบม่เพาะผูเ้รยีน

สว่นที ่2 ตอนที ่3 ตวับง่ชีท้ ี่

สว่นที่
2



สว่นที ่2 ตอนที ่3 ผลสมัฤทธิข์องการบม่เพาะผูเ้รยีนสูก่ารเป็นผูป้ระกอบการ 
ประกอบดว้ย 1 ตวับง่ชี ้

ตวับง่ชีท้ ี ่1 ผลสมัฤทธิข์องการบม่เพาะผูเ้รยีน

หลกัฐานทีใ่ชใ้นการพจิารณา ค าอธบิายทีพ่จิารณาความครบถว้น

1 ผูเ้รยีนทีเ่ขา้รว่มโครงการพัฒนาศกัยภาพผูเ้รยีน

ในสถานศกึษาอาชวีศกึษา ที่

ทีไ่ดป้ระกอบธรุกจิระหวา่งเรยีน   ไมน่อ้ยกวา่ 3 คน 
ม ี3 ประเด็น

2 มกีารน าสิง่ประดษิฐ ์นวตักรรม โครงงาน วทิยาศาสตร ์
โครงการ งานวจิัย ฯลฯ 

มาตอ่ยอดเชงิพาณชิย ์ดา้นสนิคา้/บรกิาร 

ไมน่อ้ยกวา่ 1 ธรุกจิ 

ม ี3 ประเด็น



สว่นที ่2 ตอนที ่3 ผลสมัฤทธิข์องการบม่เพาะผูเ้รยีนสูก่ารเป็นผูป้ระกอบการ 
ประกอบดว้ย 1 ตวับง่ชี ้

ตวับง่ชีท้ ี ่1 ผลสมัฤทธิข์องการบม่เพาะผูเ้รยีน

หลกัฐานทีใ่ชใ้นการพจิารณา ค าอธบิายทีพ่จิารณาความครบถว้น

3 มกีารจัดท ารายงานวเิคราะหค์วามยัง่ยนืของธรุกจิ

ในประเด็น  การด าเนนิธรุกจิในปัจจบุนั 

แผนการตลาดในอนาคต 

ม ี3 ประเด็น



สว่นที ่2 ตอนที ่3 ผลสมัฤทธิข์องการบม่เพาะผูเ้รยีนสูก่ารเป็นผูป้ระกอบการ 
ประกอบดว้ย 1 ตวับง่ชี ้

ตวับง่ชีท้ ี ่1 ผลสมัฤทธิข์องการบม่เพาะผูเ้รยีน

หลกัฐานทีใ่ชใ้นการพจิารณา ค าอธบิายทีพ่จิารณาความครบถว้น

4 มกีารจัดท ารายงานวเิคราะหค์วามยั่งยนืและความเป็นไปไดใ้นการ
ด าเนนิธรุกจิ 

โดยพจิารณาจากผลการด าเนนิงานในรอบระยะเวลาทีผ่า่นมา และ

ฐานะการเงนิของธรุกจิ ณ วนัสิน้งวดของการด าเนนิธรุกจิ 
ในรปูของงบการเงนิ

ม ี3 ประเด็น

5 ผูเ้รยีนทีผ่า่นการบม่เพาะจากศนูยบ์ม่เพาะฯ   ส าเร็จการศกึษาแลว้

สามารถเป็น  เจา้ของธรุกจิ ไมน่อ้ยกวา่ 1 คน 

ม ี4 ประเด็น



6. การประเมนิศนูยบ์ม่เพาะผูป้ระกอบการอาชวีศกึษา ระดบัภาค
ใชเ้ครือ่งมอืในการประเมนิ ดงันี้

การจดันทิรรศการ เพือ่น าเสนอ  ธุรกจิใหมท่ีเ่กดิข ึน้
ในปีทีร่บัการประเมนิ 1 ธุรกจิ

สว่นที่
3

ถา้ผา่นการประเมนิในระดบัภาค 4 ดาว 
ธุรกจิน ัน้  ตอ้งเป็นธุรกจิเดยีวกนั

ในการเขา้รบัการประเมนิในระดบัชาติ



รายการ
ระดบัคะแนน

1 2 3 4 5

สว่นที ่3 การจดันทิรรศการและการน าเสนอ (25 คะแนน)

1. บทูนทิรรศการมกีารออกแบบ ประดบัตกแตง่สวยงาม  นา่สนใจ 

เหมาะสมกบัธรุกจิ บรรยากาศในบทูดงึดดูความสนใจ

2. เนือ้หาทีจ่ดัแสดงมคีวามชดัเจน  ครอบคลมุ  เหมาะสมกบัพืน้ที ่

มคีวามนา่เชือ่ถอื มกีารเผยแพรอ่ยา่งเหมาะสม

3. รปูแบบของการจดันทิรรศการ รปูแบบของสนิคา้หรอืบรกิาร 

มคีวามคดิสรา้งสรรค์

4. มกีารสาธติเกีย่วกบักระบวนการผลติ หรอืการใหบ้รกิาร

5. กจิกรรม/รปูแบบการน าเสนอผลงานมคีวามตอ่เนือ่งตามล าดบั 

นา่สนใจ  เจา้หนา้ทีป่ระจ าบทูมบีคุลกิภาพทีด่ ี มคีวามรอบรูใ้นผลงาน

ทีน่ าเสนอสามารถตอบขอ้ซกัถามไดถ้กูตอ้ง และชดัเจน

รวม

รวมท ัง้ส ิน้



6. การประเมนิศนูยบ์ม่เพาะผูป้ระกอบการอาชวีศกึษา ระดบัภาค
ใชเ้ครือ่งมอืในการประเมนิ ดงันี้

การน าเสนอผลการด าเนนิงานของศนูยฯ์
โดย หวัหนา้ศนูยบ์ม่เพาะฯ หรอืผูแ้ทน

สว่นที่
4



สว่นที ่4 การน าเสนอผลการด าเนนิงานโดยหวัหนา้ศนูยห์รอืผูแ้ทน 

(10 นาท ี10 คะแนน)

ระดบัคะแนน

1 2 3 4 5

1. ข ัน้ตอนการน าเสนอเป็นล าดบั กระชบั อยูใ่นระยะเวลาทีก่ าหนด

2. รายละเอยีดการบรหิารงบประมาณตามทีไ่ดร้บัการจดัสรร

ตามภารกจิอยา่งครบถว้น

3. การบรหิารจดัการศนูยบ์ม่เพาะผูป้ระกอบการอาชวีศกึษา

4. การพฒันาศกัยภาพผูเ้รยีนอาชวีศกึษา

5. ผลสมัฤทธิข์องการบม่เพาะผูเ้รยีนอาชวีศกึษา

รวมคะแนน

รวมคะแนนท ัง้ส ิน้ 𝟏𝟎

𝟐𝟓
× คะแนนทีไ่ด้=



6. การประเมนิศนูยบ์ม่เพาะผูป้ระกอบการอาชวีศกึษา ระดบัภาค
ใชเ้ครือ่งมอืในการประเมนิ ดงันี้

การน าเสนอผลการด าเนนิธรุกจิ 
ตามสว่นที ่3 โดยผูเ้รยีน

สว่นที่
5

ธรุกจิทีใ่ชใ้นการจดันทิรรศการ



สว่นที ่5 การน าเสนอผลการด าเนนิงาน โดยผูเ้รยีนทีเ่ป็นเจา้ของธุรกจิ 

(น าเสนอ 10 นาท ี10 คะแนน) 

ระดบัคะแนน

1 2 3 4 5

1. ข ัน้ตอนการน าเสนอเป็นล าดบั กระชบั ภายในระยะเวลาทีก่ าหนด

2. แหลง่เงนิทนุและการจดัสรร เพือ่ด าเนนิธรุกจิ

3. นวตักรรมของสนิคา้และบรกิาร

4. การบรหิารจดัการธรุกจิ

4.1 ดา้นการผลติ

4.2 ดา้นการตลาด

4.3 ดา้นการจดัการ

4.4 ดา้นการเงนิ 

(งบก าไรขาดทนุ และงบแสดงฐานะการเงนิ)

5. สรปุและรายงานผลการด าเนนิธรุกจิ ตามล าดบั

รวมคะแนน

รวมคะแนนท ัง้ส ิน้ 𝟏𝟎

𝟒𝟎
× คะแนนทีไ่ด้=



6. การประเมนิศนูยบ์ม่เพาะผูป้ระกอบการอาชวีศกึษา ระดบัภาค
ใชเ้ครือ่งมอืในการประเมนิ ดงันี้

การสมัภาษณผ์ูเ้รยีน
1. ดา้นนวตักรรมของสนิคา้หรอืบรกิาร
2. ดา้นกระบวนการบรหิารจดัการธุรกจิ
3. ดา้นความย ัง่ยนืของธุรกจิ

สว่นที่
6



สว่นที ่6 การสมัภาษณผ์ูเ้รยีนทีเ่ป็นเจา้ของธรุกจิ 

( 10 นาท ี10 คะแนน)

ระดบัคะแนน

1 2 3 4 5

1. ดา้นนวตักรรมของสนิคา้/บรกิาร

1.1 สนิคา้/บรกิารมคีวามแปลกใหม ่โดดเดน่ นา่สนใจ

สอดคลอ้งกบัวถิชีวีติ (Life Style) สามารถแขง่ขนักบัคูแ่ขง่

ในตลาดได ้ในปจัจบุนัและอนาคต

2. ดา้นกระบวนการบรหิารจดัการธรุกจิ

2.1 กระบวนการบรหิารจดัการธรุกจิทีก่อ่ใหเ้กดิความย ัง่ยนื

3. ดา้นความย ัง่ยนืของธรุกจิ

3.1 การด าเนนิธรุกจิในปจัจบุนั

3.2 แผนการด าเนนิธรุกจิในอนาคต

3.3 ความย ัง่ยนืและความเป็นไปไดใ้นการด าเนนิธรุกจิ 

โดยพจิารณาจาก ผลการด าเนนิงานในรอบระยะเวลาทีผ่า่นมา

ของธรุกจิ(งบก าไรขาดทนุ และงบแสดงฐานะการเงนิ)

รวม

รวมท ัง้ส ิน้ 𝟏𝟎

𝟐𝟓
× คะแนนทีไ่ด้ =



6. การประเมนิศนูยบ์ม่เพาะผูป้ระกอบการอาชวีศกึษา ระดบัภาค
ใชเ้ครือ่งมอืในการประเมนิ ดงันี้

การสมัภาษณ ์ ครทู ีป่รกึษาธรุกจิ

สว่นที่
7



6. การประเมนิศนูยบ์ม่เพาะผูป้ระกอบการอาชวีศกึษา ระดบัภาค
ใชเ้ครือ่งมอืในการประเมนิ ดงันี้

ครทูีป่รกึษาธรุกจิ มหีนา้ที่
1) ใหค้ าปรกึษาในการจดัต ัง้กลุม่ธรุกจิ การเขยีนแผนธรุกจิ การจดทะเบยีนธรุกจิ การปฏบิตังิานให้
ถกูตอ้งตามระเบยีบของสถานศกึษา และกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง
2) นเิทศตดิตามการปฏบิตังิาน ใหค้ าแนะน า และชว่ยแกไ้ขปญัหาการด าเนนิงานของผูเ้ขา้รบัการบม่
เพาะการเป็นผูป้ระกอบการ ในดา้นการจดัการธรุกจิ การจดัท าบญัช ีการตลาด การเงนิ และอืน่ ๆ
3) ประสานงานจดัหาทีป่รกึษาเฉพาะเรือ่ง เพือ่ใหค้ าปรกึษาปญัหาเชงิลกึเฉพาะราย
4) ใหค้ าปรกึษาแนะน าการจดัท าเอกสารรายงาน สรปุผลการประกอบการ การเขยีน Best Practice 
และเอกสารเพือ่การรายงานผลตอ่สถานศกึษา
5) จดัท าแผนการนเิทศและรายงานผลการนเิทศตลอดภาคเรยีน หรอืตามเวลาทีก่ าหนด และเมือ่
สิน้สดุการบม่เพาะการเป็นผูป้ระกอบการเสนอสถานศกึษาเพือ่ทราบ
6) สรปุผลและรายงานผลการด าเนนิงาน
7) ปฏบิตังิานอืน่ ๆ ตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย

สว่น
ที ่7



สว่นที ่7 การสมัภาษณ ์ครทู ีป่รกึษาธรุกจิของผูเ้รยีนทีม่าน าเสนอ 

(10 นาท ีคะแนนเต็ม 10 คะแนน)

ระดบัคะแนน

1 2 3 4 5

1. การใหค้ าปรกึษาในการจดัต ัง้ธุรกจิ การเขยีนแผนธุรกจิ การจดทะเบยีนธุรกจิ 

การปฏบิตังิานใหถ้กูตอ้งตามระเบยีบของสถานศกึษา และกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง

2. จดัท าแผนการนเิทศ นเิทศตดิตาม ใหค้ าแนะน า ชว่ยแกไ้ขปญัหาการ

ด าเนนิงานของผูเ้ขา้รบัการบม่เพาะการเป็นผูป้ระกอบการในดา้นตา่ง ๆ เชน่

การบรหิารจดัการธรุกจิ การจดัท าบญัช ีการตลาด การเงนิ เป็นตน้ และ

รายงานผลการนเิทศเสนอสถานศกึษา

3. ประสานงานจดัหาทีป่รกึษาเฉพาะเรือ่ง เพือ่ใหค้ าปรกึษาปญัหาเชงิลกึ

เฉพาะราย

4. ใหค้ าปรกึษาแนะน าการจดัท าเอกสารรายงาน สรปุผลการประกอบการ 

การเขยีน Best Practice และเอกสารเพือ่การรายงานผลตอ่สถานศกึษา

5. สรปุและรายงานผลการด าเนนิงาน

รวม

รวมท ัง้ส ิน้ 𝟏𝟎

𝟐𝟓
× คะแนนทีไ่ด ้=



รายการ
คะแนน

เต็ม ทีไ่ด ้

สว่นที ่1 การรายงานขอ้มลูการด าเนนิงานทาง bic.nawamin.ac.th 10

สว่นที ่2 เครือ่งมอืการประเมนิศนูยบ์ม่เพาะฯ

ตอนที ่1 ศกัยภาพศนูยบ์ม่เพาะผูป้ระกอบการอาชวีศกึษา

ตวับง่ชีท้ ี ่1 ส านกังานศนูยบ์ม่เพาะผูป้ระกอบการอาชวีศกึษา 5

ตวับง่ชีท้ ี ่2 การบรหิารงานของหวัหนา้ศนูยบ์ม่เพาะผูป้ระกอบการอาชวีศกึษา 5

ตวับง่ชีท้ ี ่3 การสนบัสนนุของผูบ้รหิารสถานศกึษา 5

ตอนที ่2 การด าเนนิการพฒันาศกัยภาพของผูเ้รยีนในสถานศกึษาอาชวีศกึษา

ตวับง่ชีท้ ี ่1 การพฒันาศกัยภาพผูเ้รยีน ดา้นการอบรม 10

ตวับง่ชีท้ ี ่2 การพฒันาศกัยภาพผูเ้รยีน ดา้นการศกึษาดงูาน 5

ตวับง่ชีท้ ี ่3 การประเมนิคณุภาพ และความเป็นไปไดข้องแผนธุรกจิ 5

ตวับง่ชีท้ ี ่4 การสง่เสรมิการประกอบธุรกจิ 5

ตวับง่ชีท้ ี ่5 การด าเนนิงานตามแผนธุรกจิใหม่ 5

ตวับง่ชีท้ ี ่6 การด าเนนิงานตามแผนธุรกจิเดมิ หรอืตอ่ยอดธุรกจิเดมิ 5

ตวับง่ชีท้ ี ่7 การใชธุ้รกจิในสถานศกึษาเป็นแหลง่การเรยีนรู ้

และการพฒันาศกัยภาพครทู ีป่รกึษาธุรกจิหรอืครทู ีเ่ก ีย่วขอ้ง

5

ตอนที ่3 ผลสมัฤทธิข์องการบม่เพาะผูเ้รยีนสูก่ารเป็นผูป้ระกอบการ

ตวับง่ชีท้ ี ่1 ผลสมัฤทธิข์องการบม่เพาะผูเ้รยีน 5

สว่นที ่3 การจดันทิรรศการ 25

สว่นที ่4 การน าเสนอผลการด าเนนิงานของศนูยฯ์ โดยหวัหนา้ศนูย ์หรอืผูแ้ทน 10

สว่นที ่5 การน าเสนอผลการด าเนนิธุรกจิ ตามสว่นที ่3 โดยผูเ้รยีน 10

สว่นที ่6 การสมัภาษณ์ผูเ้รยีนทีเ่ป็นเจา้ของธุรกจิ 10

สว่นที ่7 การสมัภาษณ์ ครทู ีป่รกึษาธุรกจิของผูเ้รยีนทีม่าน าเสนอ 10

รวมคะแนน 135



7. ผลการประเมนิระดบัภาค พจิารณาจากเกณฑก์ารประเมนิ ดงันี้

ระดบั คะแนนรอ้ยละ

4 ดาว 80 - 100

3 ดาว 70 - 79

2 ดาว 60 - 69

1 ดาว 1 - 59



8. การด าเนนิการหลงัการประเมนิ

“นิยามศัพท”์“นิยามศัพท”์
สถานศกึษาทีม่ผีลการประเมนิฯ ระดบั 4 ดาว ในระดบัภาค 

จะตอ้งเขา้รบัการประเมนิในระดบัชาต ิ

คณะกรรมการประเมนิฯ ระดบัภาครายงานผลการประเมนิ
ใหก้บัสถานศกึษาและส านกังานคณะกรรมการการอาชวีศกึษา
ภายในระยะเวลาทีก่ าหนด



ปฏิทินการด าเนินงาน 
กจิกรรม เดอืน พ.ศ.

1. บรหิารจดัการศนูยบ์ม่เพาะใหม้ศีกัยภาพตามภารกจิ ตลอดปี

2. การสง่เสรมิธรุกจิทีด่ าเนนิการตอ่เนือ่ง / ตอ่ยอดธรุกจิ ตลอดปี

3. การสง่เสรมิผูป้ระกอบการธรุกจิรายใหม่

3.1 ประชาสมัพนัธโ์ครงการบม่เพาะฯ พฤษภาคม ปีปัจจบุนั

3.2 ด าเนนิการบม่เพาะฯ มถินุายน-กรกฎาคม ปีปัจจบุนั

3.3 สง่เสรมิการท าธรุกจิ สงิหาคม-ธนัวาคม ปีปัจจบุนั

4. รายงานผลการด าเนนิงานทางออนไลน์ พฤษภาคม ถงึ เมษายน 

ปีถัดไป

5. ประเมนิผลระดบั อศจ. พฤษภาคม ปีถัดไป

6. ประเมนิผลระดบัภาค มถินุายน ปีถัดไป

7. ประเมนิผลระดบัชาติ กรกฎาคม ปีถัดไป

8. สอศ. มอบโล/่รางวลั สงิหาคม-กนัยายน ปีถัดไป



บทที ่9 การประเมนิผลการด าเนนิงานของศนูยบ์ม่เพาะ
ผูป้ระกอบการอาชวีศกึษา  ระดบัชาติ

1.ความเป็นมา
เป็นการประเมนิผลการด าเนนิงานของ สถานศกึษาจากแตล่ะภาค

ทีไ่ดผ้ลการประเมนิระดบัอาชวีศกึษาภาค ระดับ 4 ดาว 

เพือ่ใหไ้ด ้สถานศกึษาตน้แบบ  

ไดด้ าเนนิการไปตามเจตนารมณข์องวัตถปุระสงค ์และเป้าหมาย



2. วตัถปุระสงคข์องการประเมนิ
เพือ่คดัเลอืกสถานศกึษาตน้แบบทีม่ผีลด าเนนิการไปตามวัตถปุระสงค ์

และเป้าหมาย

บทที ่9 การประเมนิผลการด าเนนิงานของศนูยบ์ม่เพาะ
ผูป้ระกอบการอาชวีศกึษา  ระดบัชาติ

3. คณะกรรมการประเมนิศนูยบ์ม่เพาะผูป้ระกอบการอาชวีศกึษา 
ระดบัชาติ

ประกอบดว้ยผูท้รงคณุวฒุ ิ(จากภายนอก)
แตง่ตัง้โดยส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศกึษา



4. คณุสมบตัขิองคณะกรรมการ ฯ ระดบัภาค
1. ไดรั้บการแตง่ตัง้ จากส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศกึษา
2. เป็นผูท้ีม่คีวามรู ้ความสามารถ และเขา้ใจในบรบิทของศนูยบ์ม่เพาะ

ผูป้ระกอบการอาชวีศกึษาของสถานศกึษา หรอืเป็นผูท้ีม่คีวามรู ้ความสามารถใน
การประกอบธรุกจิ

บทที ่9 การประเมนิผลการด าเนนิงานของศนูยบ์ม่เพาะ
ผูป้ระกอบการอาชวีศกึษา  ระดบัชาติ



ประธานคณะกรรมการฯ ระดบัชาต ิแจง้ก าหนดการ 
ไปยังสถานศกึษาทีม่ผีลการประเมนิระดบั 4 ดาว เพือ่รับการประเมนิ“นยิามศพัท”์5. แนวทางการประเมนิ

ศนูยบ์ม่เพาะผูป้ระกอบการ
อาชวีศกึษา ระดบัชาติ

คณะกรรมการด าเนนิการประเมนิฯ

คณะกรรมการฯ รายงานผลการประเมนิใหก้บัประธานคณะกรรมการฯ ระดบัชาติ

ประธานคณะกรรมการฯ ระดบัชาต ิรายงานผลการประเมนิ

ใหก้บัส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศกึษา

ส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศกึษาประกาศผลการประเมนิฯ

สถานศกึษาตน้แบบดา้นการบม่เพาะผูป้ระกอบการอาชวีศกึษา



6. การประเมนิศนูยบ์ม่เพาะผูป้ระกอบการอาชวีศกึษา ระดบัชาติ
ใชเ้ครือ่งมอืในการประเมนิ ดงันี้

การจดันทิรรศการ น าเสนอธุรกจิ

ทีเ่ป็น  ธุรกจิเดยีวกบัธุรกจิทีใ่ชใ้นการ

ประเมนิระดบัภาค

สว่นที่
1



สว่นที ่1 การจดันทิรรศการ (40 คะแนน)
ระดบัคะแนน

1 2 3 4 5

1. บทูนทิรรศการมกีารออกแบบ ประดบัตกแตง่สวยงาม 

นา่สนใจ  เหมาะสมกบัธรุกจิ  บรรยากาศในบทูดงึดดู

ความสนใจ

2. เนือ้หาทีจ่ดัแสดงมคีวามชดัเจน ครอบคลมุ เหมาะสมกบัพืน้ที ่

มคีวามนา่เชือ่ถอื มกีารเผยแพรอ่ยา่งเหมาะสม

3. รปูแบบของการจดันทิรรศการ รปูแบบของสนิคา้ หรอืบรกิาร

มคีวามคดิสรา้งสรรค์

4. มกีารสาธติเกีย่วกบักระบวนการผลติ หรอืการใหบ้รกิาร

5. กจิกรรม/รปูแบบการน าเสนอผลงานมคีวามตอ่เนือ่ง

ตามล าดบั นา่สนใจ เจา้หนา้ทีป่ระจ าบทูมบีคุลกิภาพทีด่ ี

มคีวามรอบรูใ้นผลงานทีน่ าเสนอสามารถตอบขอ้ซกัถามได้

ถกูตอ้ง และชดัเจน

รวม

รวมท ัง้ส ิน้ 𝟒𝟎

𝟐𝟓
× คะแนนทีไ่ด ้=



6. การประเมนิศนูยบ์ม่เพาะผูป้ระกอบการอาชวีศกึษา ระดบัชาติ
ใชเ้ครือ่งมอืในการประเมนิ ดงันี้

การน าเสนอ
ผลการด าเนนิงาน 

และ

สมัภาษณ์ผูเ้รยีน
ทีเ่ป็นเจา้ของธรุกจิ

สว่นที ่2
สว่นที่
21. ดา้นนวตักรรมของ

สนิคา้หรอืบรกิาร 

2. ดา้นกระบวนการบรหิาร
จัดการธรุกจิ

3. ดา้นความยัง่ยนืของ
ธรุกจิ 

3.1 การด าเนนิการของธรุกจิ
ในปัจจบุนั

3.2 แผนการตลาดในอนาคต

3.3 ความเป็นไปไดข้องธรุกจิ
โดยพจิารณาจากงบก าไร
ขาดทนุของธรุกจิ งบแสดง
ฐานะทางการเงนิ



สว่นที ่2 การน าเสนอผลการด าเนนิงาน โดยผูเ้รยีนทีเ่ป็นเจา้ของธุรกจิ 

(น าเสนอ 10 นาท ีซกัถาม 5 นาท ี 20 คะแนน) 

ระดบัคะแนน

1 2 3 4 5

1. ข ัน้ตอนการน าเสนอเป็นล าดบั กระชบั ภายในระยะเวลาทีก่ าหนด

2. แหลง่เงนิทนุและการจดัสรร เพือ่ด าเนนิธรุกจิ

3. นวตักรรมของสนิคา้และบรกิาร

4. การบรหิารจดัการธรุกจิ

4.1 ดา้นการผลติ

4.2 ดา้นการตลาด

4.3 ดา้นการจดัการ

4.4 ดา้นการเงนิ 

(งบก าไรขาดทนุ และงบแสดงฐานะการเงนิ)

5. สรปุและรายงานผลการด าเนนิธรุกจิ ตามล าดบั

รวมคะแนน

รวมคะแนนท ัง้ส ิน้ 𝟐𝟎

𝟒𝟎
× คะแนนทีไ่ด้=



สว่นที ่2 การสมัภาษณผ์ูเ้รยีนทีเ่ป็นเจา้ของธรุกจิ  

(ภายในเวลา 10 นาท ีคะแนนเต็ม 40 คะแนน)

ระดบัคะแนน

1 2 3 4 5

1. ดา้นนวตักรรมของสนิคา้/บรกิาร

1.1 สนิคา้/บรกิารมคีวามแปลกใหม ่โดดเดน่ นา่สนใจ 

สอดคลอ้งกบัวถิชีวีติ (Life Style) สามารถแขง่ขนั 

กบัคูแ่ขง่ในตลาดได ้ในปจัจบุนัและอนาคต

2. ดา้นกระบวนการบรหิารจดัการธรุกจิ

2.1 กระบวนการบรหิารจดัการธรุกจิทีก่อ่ใหเ้กดิความย ัง่ยนื

3. ดา้นความย ัง่ยนืของธรุกจิ

3.1 การด าเนนิธรุกจิในปจัจบุนั

3.2 แผนการด าเนนิธรุกจิในอนาคต

3.3 ความย ัง่ยนืและความเป็นไปไดใ้นการด าเนนิธรุกจิ 
โดยพจิารณาจากผลการด าเนนิงานในรอบระยะเวลา
ทีผ่า่นมาของธรุกจิ 
(งบก าไรขาดทนุ และงบแสดงฐานะการเงนิ)

รวม

รวมท ัง้ส ิน้ 𝟒𝟎

𝟐𝟓
× คะแนนทีไ่ด้=



แบบสรปุคะแนน 

การประเมนิศนูยบ์ม่เพาะผูป้ระกอบการอาชวีศกึษา ระดบัชาติ
คะแนน

เต็ม ทีไ่ด ้

สว่นที ่1 การจดันทิรรศการ 40

สว่นที ่2 การสมัภาษณ์

2.1 การน าเสนอผลการด าเนนิงาน โดยผูเ้รยีนทีเ่ป็น

เจา้ของธรุกจิ

20

2.2  การสมัภาษณ์ผูเ้รยีนทีเ่ป็นเจา้ของธรุกจิ 40

รวมคะแนน 100



7. ผลการประเมนิระดบัชาต ิพจิารณาจากเกณฑก์ารประเมนิ ดงันี้

ระดบั คะแนนรอ้ยละ

5 ดาว 90 - 100

4 ดาว 80 - 89

3 ดาว 70 - 79

2 ดาว 60 - 69

1 ดาว 1 - 59



8. การด าเนนิการหลงัการประเมนิ

“นิยามศัพท”์“นิยามศัพท”์
สถานศกึษาทีม่ผีลการประเมนิผา่นเกณฑท์ีก่ าหนดทกุระดบั
จะไดร้บังบประมาณสนบัสนุนการด าเนนิงานศนูยบ์ม่เพาะ
สถานศกึษาทีเ่ขา้รบัการประเมนิฯ ระดบัชาต ิจะไดร้บัเกยีรตบิตัร
สถานศกึษาทีม่ผีลการประเมนิระดบั 5 ดาว จะไดร้บัโลร่างวลั




