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ค าน า 

 แผนปฏิบัติการของศูนยบมเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพนครไทยประจ าปการศึกษา 
2562 เปนการบริหารงานอยางเปนระบบ ถือเปนเครื่องมือท่ีส าคัญท่ีจะชวยใหการพัฒนาศูนยบมเพาะเพื่อ
การศึกษาใหเปนแหลงการเรียนรู และบมเพาะฯ นักเรียน นักศึกษา เปนผูประกอบการและตอยอดธุรกิจใหมีความ
ยั่งยืนตอไป และสามารถคงได้นาน และถาวร เป็นอาชีพได้ในอนาคต 

 ท้ายนี้ หากแผนปฏิบัติการประจ าปีนี้ มีส่วนหนึ่งส่วนใดขาดตกบกพร่องผู้จัดท าและรวบรวมแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีนี้ ขอน้อมรับเพื่อแก้ไขและขออภัยไว้ ณ ท่ีนี้ด้วย 

             

              คณะผู้จัดท า 

         มิถุนายน  2563 
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ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 

วิทยาลัยการอาชีพนครไทย จังหวัด พิษณุโลก 

ปีการศึกษา 2563 

สภาพทั่วไปของสถานศึกษา 

 วิทยาลัยการอาชีพนครไทย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการ เดิมช่ือ  
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย  สังกัดกองการศึกษาอาชีพ กรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดต้ังตามโครงการ
จัดต้ังวิทยาลัยการอาชีพระดับอ าเภอ ของกรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ อันเป็นการสนองนโยบายของ
รัฐบาลในการขยายโอกาสทางการศึกษาด้านวิชาชีพแก่ชุมชนผู้ด้อยโอกาสท่ีอยู่ห่างไกลจากตัวเมืองให้สอดคล้อง 
และเพียงพอต่อความต้องการของท้องถิ่น และความต้องการของตลาดแรงงานท้ังให้ก้าวทันต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ 
และสังคมของประเทศ ให้ผู้เรียนได้มีความสามารถในการประกอบอาชีพ และมีคุณภาพชีวิตท่ีดียิ่งขึ้น 

      สภาต าบลเนินเพิ่มได้มอบท่ีดินสาธารณประโยชน์บ้านโนนหนองใหญ่ซ ายาง หมู่ท่ี 3  ต าบลเนินเพิ่ม 
อ าเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก ประมาณ 205 ไร่ 1 งาน 75 ตารางวา ให้แก่ กรมอาชีวศึกษา เมื่อวันท่ี        2 
กรกฎาคม 2540 ส าหรับเป็นท่ีจัดต้ังวิทยาลัยการอาชีพนครไทย ซึ่งกระทรวง มหาดไทยได้อนุมัติในหลักการให้
กรมอาชีวศึกษา ใช้ท่ีดินดังกล่าว ส าหรับสร้างวิทยาลัยการอาชีพนครไทยได้ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยท่ี มท 
0718/12580 ลงวันท่ี 4 สิงหาคม 2540 โดยนายสุขวิช รังสิตพล  วิทยาลัยการอาชีพนครไทยได้เริ่มเปิด
ด าเนินการเรียนการสอนครั้งแรกต้ังแต่ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2541 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันรวมระยะเวลา 
22 ปี 
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การด าเนินงานของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 

 รัฐบาลมีนโยบายในการส่งเสริมให้เกิดผู้ประกอบการใหม่เพิ่มขึ้นท้ังในขนาดกลางและขนาดย่อม  เพื่อเป็น

รากฐานส าคัญทางเศรษฐกิจ อันจะน าไปสู่การพัฒนาด้านต่างๆ ของประเทศ โดยเร่งรัดการด าเนินการ ท่ีเกี่ยวเนื่อง

ท้ังในองค์กรภาครัฐและเอกชน เพื่อขับเคล่ือนนโยบายให้เป็นรูปธรรม อาทิ สตาร์ทอัพไทยแลนด์ ซึ่งเป็นกิจกรรมท่ี

ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการรายใหม่ได้น าเสนอนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ท่ีมีความน่าสนใจและมี ความเป็นไปได้ในการ

ต่อยอดไปสู่เชิงพาณิชย์อย่างเต็มรูปแบบ ท้ังนี้คณะกรรมการนโยบายและพัฒนา การศึกษา หรือซุปเปอร์บอร์ด

การศึกษา ได้ให้ความส าคัญกับการส่งเสริมให้ผู้ท่ีจบอาชีวศึกษามีองค์ความรู้ด้าน  ธุรกิจสามารถออกไปเป็น

ผู้ประกอบการท่ีต้ังตัวได้โดยไม่จ าเป็นต้องเข้าสู่ภาคแรงงานเพียงอย่างเดียว ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

เป็นหน่วยงานหลักในการจัดการศึกษาและฝึกอบรม วิชาชีพ เพื่อผลิตและพัฒนาก าลังคนท้ังในระดับกึ่งฝีมือ ระดับ

ฝีมือ ระดับเทคนิค และระดับเทคโนโลยีในทุก สาขาวิชาอย่างมีคุณภาพและมาตรฐานสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ 

สังคม วัฒนธรรม ส่ิงแวดล้อมและ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสนองความต้องการของตลาดแรงงาน และการ

ประกอบอาชีพอิสระ โดยมีการ จัดท าแผนงาน โครงการ และกิจกรรมพัฒนาการศึกษาวิชาชีพด้วยการพัฒนาทักษะ

พื้นฐานของเด็กอาชีวะให้มี ความรู้ทางด้านการจัดการธุรกิจอย่างแท้จริง ตลอดจนพัฒนาทักษะในการคิดเชิง

สร้างสรรค์ (Creative thinking) ด้วยการสร้างช้ินงาน ส่ิงประดิษฐ์ หรือนวัตกรรมใหม่ตามสาขาวิชาชีพและน ามา

ต่อยอดในเชิง พาณิชย์ รวมไปถึงการสร้างเครือข่ายเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ให้สามารถสร้างช่องทางการเข้าถึง

แหล่ง ทุนและองค์ความรู้ทางธุรกิจ เพื่อเพิ่มช่องทางอาชีพ (Career path) ให้กับผู้เรียน ให้สามารถประกอบธุรกิจ 

ได้อย่างเป็นรูปธรรม ส านักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ มีการด าเนินโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพ

อิสระ ในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา ซึ่งอยู่ในแผนงานบูรณาการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมท่ีมุ่งให้ องค์

ความรู้ด้านธุรกิจแก่นักเรียน นักศึกษาและส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการแก่ผู้เรียนผ่านกระบวนการ  จัดการเรียน

การสอน และกิจกรรมภายใต้ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา โดยก าหนดให้ทุก สถานศึกษาจัดต้ังศูนย์บ่ม

เพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้มีประสบการณ์  การท าธุรกิจท้ังในและนอก

สถานศึกษา เพื่อน าความรู้และประสบการณ์ต่อยอดไปเป็นผู้ประกอบการ ซึ่งจะ  เป็นแนวทางในการสร้างอาชีพ

และสร้างรายได้ ได้ต่อไปในอนาคต 
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วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 

วิสัยทัศน์ (Vision) ปีการศึกษา 2563 
 ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร  วิทยาลัยการอาชีพนครไทย มุ่งท่ีจะเป็น

หน่วยสนับสนุนบ่มเพาะ ทางธุรกิจในการสร้าง ผู้ประกอบการรายใหม่ เพื่อพัฒนาให้สามารถการประกอบธุรกิจ 
และสร้างรายได้ให้กับกลุ่มนักศึกษาท่ีสนใจท าธุรกิจ พร้อมท้ังส่งเสริมธุรกิจเดิม (ต่อยอด) ให้อยู่ได้อย่างมั่นคง และ
สร้างประสบการณ์ใหน้ักศึกษามีทักษะในการประกอบธุรกิจ โดยเฉพาะการเป็นเจ้าของธุรกิจด้วยตนเอง  

 
 

 พันธกิจ (Mission) ปีการศึกษา 2563 
พัฒนาการประกอบการ สร้างผู้ประกอบการใหม่ให้สามารถประกอบธุรกิจได้และ 

บ่มเพาะผู้ประกอบการรายเก่า (ต่อยอด) ให้อยู่อย่างยั่งยืน 
 
 
 
 เป้าหมาย 

กลุ่มเป้าหมายในการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาขีดความสามารถ คือ นักศึกษาในวิทยาลัยการอาชีพ
นครไทยหรือนักศึกษาท่ีจบการศึกษาจากสถานศึกษาและผ่านการอบรมเขียนแผนธุรกิจ ท่ีมีความพร้อมท่ีจะเริ่ม 
ประกอบธุรกิจของตนเอง หรือพฒันาต่อยอดธุรกจิเดิมท่ีมีอยู่ในสถานศึกษา 
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แผนงาน/โครงการ ตามพันธกิจและเป้าหมาย 

พันธกิจที่ 1  พัฒนาการประกอบการ สร้างผู้ประกอบการใหม่ให้สามารถประกอบธุรกิจได้และ 
บ่มเพาะผู้ประกอบการรายเก่า (ต่อยอด) ใหอ้ยูอ่ย่างยั่งยืน 
 
เป้าหมายที่ ส่งเสริม สนับสนนุ และพัฒนาขีดความสามารถ 

แผนงาน/โครงการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา งบประมาณ 
1. โครงการเพิ่มศักยภาพ
ศูนย์บ่มเพาะ
ผู้ประกอบการ
อาชีวศึกษาภายใน
สถานศึกษา(การพัฒนา
ศูนย์บ่มเพาะ) 

 
นางรัตนาวรรณ์   โพธิ์ปลัด 

 
มิถุนายน2563-
สิงหาคม 2563 

 
       45,000 บาท 
 
 
 

2. โครงการเพิ่มศักยภาพ
ศูนย์บ่มเพาะ
ผู้ประกอบการ
อาชีวศึกษาภายใน
สถานศึกษา(การอบรม
เขียนแผนธุรกิจ) 

 
นางรัตนาวรรณ์   โพธิ์ปลัด 

 
มิถุนายน2563-
สิงหาคม 2563 

 
        20,000 บาท 

3. โครงการเพิ่มศักยภาพ
ศูนย์บ่มเพาะ
ผู้ประกอบการ
อาชีวศึกษาภายใน
สถานศึกษา(การศึกษาดู
งาน) 

 
นางรัตนาวรรณ์    โพธิ์ปลัด 

 
มิถุนายน2563-
สิงหาคม 2563 

 
        20,000 บาท 

4. โครงการ 
ตลาดนัดอาชีพ 

 
นางรัตณาวรรณ์   โพธิ์ปลัด 

 
ตุลาคม2562- 
กุมภาพันธ์ 2563 

 
2,000 บาท 
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สรุปแผนการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ 

ท่ี แผนงาน/โครงการ 
ปีการศึกษา 2563 

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

ศูนย์บ่มเพาะ
ผู้ประกอบการ
อาชีวศึกษาภายใน
สถานศึกษา(การพัฒนา
ศูนย์บ่มเพาะ) 

            

2 โครงการเพิ่มศักยภาพ
ศูนย์บ่มเพาะ
ผู้ประกอบการ
อาชีวศึกษาภายใน
สถานศึกษา(การอบรม
เขียนแผนธุรกิจ) 
 

            

๓ โครงการเพิ่มศักยภาพ
ศูนย์บ่มเพาะ
ผู้ประกอบการ
อาชีวศึกษาภายใน
สถานศึกษา(การศึกษา
ดูงาน) 
 

            

4 โครงการ 
ตลาดนัดอาชีพ 
 

            

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
ภาคผนวก 
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ล าดับ ระยะเวลา รายการปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 

1. มิถุนายน-
กรกฏาคม 

-เตรียมความพร้อมให้บริการบ่มเพาะผู้ประกอบการใหม่ 
1.แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานบ่มเพาะ ประจ าปี 2563 
2.จัดเตรียมเอกสารศูนย์บ่มเพาะฯ 
3.ประชุมคณะกรรมการทุกฝ่าย 

1.คณะกรรมการ
บริหารศูนย์บ่ม
เพาะผู้ประกอบการ 
2.คณะกรรมการ
ด าเนินงานศูนย์บ่ม
เพาะผู้ประกอบการ
ใหม่ ทุกฝ่าย 

2. มิถุนายน-
กรกฏาคม 

-การพิจารณาคัดเลือกผู้เข้าร่วมบ่มเพาะ 
1.ประชุมคณะกรรมการฝ่ายพิจารณาคัดเลือกผู้เข้ารับการบ่ม
เพาะผู้ประกอบการใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2563 
2.พิจารณาคุณสมบัติเบ้ืองต้นและประเมินคุณสมบัติของผู้สมัคร
เข้าร่วมโครงการ 
3.ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการ 
4.สรุปรายงานผลการพิจารณาคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการ 
ประจ าปีการศึกษา 2563 

 
 
คณะกรรมการฝ่าย
จัดอบรม 

3. มิถุนายน-
กรกฏาคม 

-การอบรมเตรียมความพร้อมสู่การเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ 
1.ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 
2.เสนอโครงการฝึกอบรม 
3.เชิญวิทยากร ผู้เช่ียวชาญ หรือสถานประกอบการให้การอบรม
แก่ผู้เข้ารับการอบรม 
4.จัดเตรียมเอกสารประกอบการฝึกอบรม 
5.จัดฝึกอบรมให้กับผู้เข้าร่วมบ่มเพาะผู้ประกอบการรายใหม่    
ปีการศึกษา 2563 กลุ่มเป้าหมายคือนักเรียน นักศึกษา   
จ านวน 50 คน 
6.สรุปผลการด าเนินงานและรายงานผลการฝึกอบรม 

 
 
คณะกรรมการฝ่าย
จัดอบรม 

4. มิถุนายน-
กรกฏาคม 

-การพิจารณาแผนธุรกิจ 
1.ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 
2.เชิญผู้เช่ียวชาญ ผู้ประกอบการหรือผู้แทนจากหน่วยงาน/
องค์กรต่างๆเพื่อร่วมพิจารณาแผนธุรกิจ 
3.ตรวจพิจารณา คัดเลือก แผนธุรกิจ 
4.ให้ค าแนะน าช่วยเหลือแผนธุรกิจท่ีไม่ผ่านการประเมิน 
5.รับรองแผนธุรกิจท่ีผ่านการประเมินเพื่อให้ผู้เข้ารับการบ่มเพาะ
น าไปใช้ในการเริ่มด าเนินธุรกิจ 
6.สรุปผลการด าเนินงานและรายงานผลการพิจารณาแผนธุรกิจ 
 

คณะกรรมการฝ่าย
พิจารณาแผน
ธุรกิจ/กรรมการ
ผู้เช่ียวชาญจาก
ภายนอก 
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5. กรกฏาคม-
สิงหาคม 

-การศึกษาดูงาน 
1.ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 
2.พิจารณาคัดเลือกแหล่งศึกษาดูงาน 
3.ติดต่อประสานงานกับสถานประกอบการเพื่อก าหนดวันเข้า
ศึกษาดูงาน 
4.จัดเตรียมเอกสารส าหรับการศึกษาดูงาน 
5.เข้าศึกษาดูงานในสถานประกอบการตามท่ีก าหนด 
6.สรุปผลการด าเนินงานและรายงานผลการศึกษาดูงาน 

 
คณะกรรมการฝ่าย
ศึกษาดูงาน 

6. กันยายน2563-  
มกราคม 2564 

-การติดตามนิเทศผลการด าเนินธุรกิจ 
1.ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 
2.จัดท าปฏิทินนิเทศและประชาสัมพันธ์ให้ธุรกิจทราบ 
3.ประเมินผลการด าเนินธุรกิจเป็นระยะเพื่อพฒันาศักยภาพของ
ผู้ประกอบการอย่างต่อเนื่อง 
4.สรุปผลการด าเนินงาน 

คณะกรรมการฝ่าย
ติดตามนิเทศผล
การด าเนินธุรกิจ 

 


















