คู่มอื ศู นย์ บ่มเพาะวิสาหกิจเพือ่ การศึกษา
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา หมายถึง หน่วยงานที่สานักงานคณะกรรมการการอาชี วศึกษา
จัด ตั้ง ขึ้ น ในทุ ก ๆ สถานศึ ก ษาในสั ง กัด โดยมี ว ตั ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น และพัฒ นาขี ด
ความสามารถของนักเรี ยนนักศึกษาและประชาชนทัว่ ไปที่สนใจให้สามารถนาความรู้ ทักษะวิชาชี พ เพื่อ
สร้างเสริ ม ประสบการณ์ เชิงพาณิ ชย์ ให้มีความพร้อมที่จะเริ่ มประกอบธุ รกิจของตนเอง หรื อพัฒนาต่อยอด
ธุ รกิจเดิม ได้อย่างมัน่ คงและยัง่ ยืน
กลุ่มเป้าหมาย
1. กลุ่มเป้ าหมายภายในสถานศึกษา ได้แก่ นักเรี ยน นักศึกษา ที่ศึกษาอยูภ่ ายในสถานศึกษา
2. กลุ่มเป้ าหมายภายนอกสถานศึกษา ได้แก่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มแม่บา้ น กลุ่มพัฒนาสตรี

กลุ่ม OTOP ศิษย์เก่า ผูว้ า่ งงาน และประชาชนทัว่ ไปที่สนใจ

โครงสร้ างการบริหารงานและหน้ าทีค่ วามรับผิดชอบ
โครงสร้ างการบริหารศู นย์ บ่มเพาะวิสาหกิจเพือ่ การศึกษา
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
อาชีวศึกษาจังหวัด
สถานศึกษา
ศูนย์ บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา
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โครงสร้ างการบริหารศู นย์ บ่มเพาะวิสาหกิจเพือ่ การศึกษา
ประธานศูนย์ บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา
(ผู้อานวยการวิทยาลัย)
คณะกรรมการที่ปรึกษา
รองประธานศูนย์ บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา
(รองผู้อานวยการฝ่ ายแผนงานและความร่ วมมือ)
หัวหน้ าศูนย์ บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา

ฝ่ ายฝึ กอบรม

ฝ่ ายบ่ มเพาะ

ฝ่ ายนวัตกรรม

ฝ่ ายธุรการ

หัวหน้ าแผนกวิชา

หัวหน้ างานวิจัยฯ

ครูท่ ปี รึกษาธุรกิจ

ครู ผ้ ูสอน
โครงการ/โครงงาน/สิ่งประดิษฐ์

เจ้ าหน้ าที่

ครูท่ ปี รึกษาบัญชี

หน้าที่ความรับผิดชอบ มีดงั นี้
1. ประธานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา และรองประธานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา มี
หน้าที่ ส่ งเสริ ม สนับสนุน ให้คาปรึ กษา ร่ วมกับคณะกรรมการดาเนินงานกาหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ
กลยุทธ์ และกากับดูแล ติดตาม ประเมินผลการบ่มเพาะให้บรรลุ ผลสาเร็ จตามวัตถุ ประสงค์และ
เป้ าหมายที่กาหนด
2. คณะกรรมการที่ปรึ กษา ประกอบด้วย ตัวแทนของหน่วยงานต่อไปนี้ ได้แก่ หอการค้าจังหวัด
ธนาคารออมสิ น อุตสาหกรรมจังหวัด พัฒนาชุมชน พาณิ ชย์จงั หวัด ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม
3. หัวหน้าศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา
3.1 ทาหน้าที่จดั การศูนย์บ่มเพาะ ประสานงานสร้างความร่ วมมือกับฝ่ ายต่าง ๆ ดาเนิ นการบ่ม
เพาะผูเ้ ข้ารับการบ่มเพาะให้เป็ นไปตามที่คณะกรรมการบริ หารศูนย์ฯ กาหนด
3.2 ส่ งเสริ มวิสาหกิจชุมชน/เครื อข่ายวิสาหกิจชุมชน ตามความต้องการ (Needs) ของแต่ละกลุ่ม
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3.3 ประสานงานในการจัดหาที่ปรึ กษาธุ รกิจ ที่ปรึ กษาบัญชี ให้แก่ผเู ้ ข้ารับการบ่มเพาะ
3.4 ดูแลและรับผิดชอบอาคารสถานที่ วัสดุ ครุ ภณ
ั ฑ์ เครื่ องมือและอุปกรณ์ในศูนย์ บ่มเพาะ
3.5 ประสานงานกับสถาบันการเงินและหน่วยงานอื่น ๆ เพื่อหาแหล่งเงินทุนสนับสนุนผูเ้ ข้ารับ
การบ่มเพาะ
3.6 ดาเนินการดูแลการเบิกจ่ายงบประมาณ และเงินรายได้ต่าง ๆ ให้เป็ นไปตามระเบียบทาง
ราชการ และที่คณะกรรมการบริ หารศูนย์บ่มเพาะกาหนด
3.7 ส่ งเสริ ม และสนับสนุนผูเ้ ข้ารับการบ่มเพาะเพื่อเข้าสู่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน
3.8 สรุ ปผลและรายงานผลการดาเนินงาน
3.9 งานอื่น ๆ ตามที่สถานศึกษามอบหมาย
4. ฝ่ ายฝึ กอบรม
4.1 ประสานงานในการจัดการฝึ กอบรม จัดหาวิทยากร กาหนดหลักสู ตร สร้างเครื อข่ายธุ รกิจ และ
กาหนดกิจกรรมที่เสริ มสร้างความเข้มแข็งให้กบั ผูเ้ ข้ารับการบ่มเพาะ
4.2 ประสานกับแผนกวิชาและผูเ้ กี่ยวข้องเพื่อให้การจัดประชุ มอบรมบรรลุผลตาม วัตถุประสงค์
4.3 สรุ ปผลและรายงานผลการดาเนินงาน
4.4 ปฏิบตั ิงานอื่น ๆ ตามที่สถานศึกษามอบหมาย
5. ฝ่ ายบ่มเพาะ
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5

สรรหา พิจารณาคัดเลือก นักเรี ยนนักศึกษาที่มีศกั ยภาพเข้ารับการบ่มเพาะ
ทาหน้าที่เป็ น “พี่เลี้ยง” ให้การดูแลและให้คาแนะนาแก่ผเู ้ ข้ารับการบ่มเพาะ
ประสานงานกับแผนกวิชาและงานต่าง ๆ ในสถานศึกษาเพื่อจัดกิจกรรมการบ่มเพาะ
สรุ ปผลและรายงานผลการดาเนินงาน
ปฏิบตั ิงานอื่น ๆ ตามที่สถานศึกษามอบหมาย

6. ฝ่ ายนวัตกรรม
6.1 ส่ งเสริ ม สนับสนุนให้ผเู ้ ข้ารับการบ่มเพาะ แสวงหา และพัฒนานวัตกรรมสิ่ งประดิษฐ์เพื่อ
นาไปใช้ในเชิงพาณิ ชย์ และจดสิ ทธิบตั ร
6.2 สรุ ปผลและรายงานผลการดาเนินงาน
6.3 ปฏิบตั ิงานอื่น ๆ ตามที่สถานศึกษามอบหมาย
7. ฝ่ ายธุรการ
7.1 จัดการระบบงานทางด้านสารบรรณ และเอกสารภายในหน่วยงาน
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7.2 จัดทาเอกสารเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
7.3 รวบรวมระเบียบข้อบังคับของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สถานศึกษาและ
หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนิ นงาน
7.4 ให้บริ การด้านเอกสาร แบบพิมพ์ เครื่ องมือ วัสดุและอุปกรณ์ ที่ศูนย์บ่มเพาะ ให้บริ การกับ
ผูเ้ ข้ารับการบ่มเพาะ
7.5 สรุ ปผลและรายงานผลการดาเนินงาน
7.6 ปฏิบตั ิงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
8. ครู ที่ปรึ กษาธุ รกิจ มีหน้าที่ดงั นี้
8.1 ให้คาปรึ กษาในการจัดตั้งกลุ่มธุ รกิจ การเขียนแผนธุ รกิจ การจดทะเบียนธุ รกิจ การ
ปฏิบตั ิงานให้ถูกต้องตามระเบียบของสถานศึกษา และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
8.2 นิเทศติดตามการปฏิบตั ิงาน ให้คาแนะนาและช่วยแก้ไขปั ญหาการดาเนิ นงานของ ผูเ้ ข้ารับ
การบ่มเพาะในด้านการจัดการธุ รกิจ การจัดทาบัญชี การตลาด การเงิน และอื่น ๆ
8.3 ประสานงานจัดหาที่ปรึ กษาเฉพาะเรื่ อง สาหรับให้คาปรึ กษาปัญหาเชิงลึกเฉพาะราย
8.4 ให้คาปรึ กษาแนะนาการจัดทาเอกสารรายงาน สรุ ปผลการประกอบการ การเขียน Best
Practice และเอกสารเพื่อการรายงานผลต่อสถานศึกษา
8.5 จัดทาแผนการนิ เทศและรายงานผลการนิเทศตลอดภาคเรี ยนหรื อตามเวลาที่กาหนดและเมื่อ
สิ้ นสุ ดการบ่มเพาะเสนอสถานศึกษาเพื่อทราบ
8.6 สรุ ปผลและรายงานผลการดาเนินงาน
8.7 ปฏิบตั ิงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
9. ครู ที่ปรึ กษาด้านบัญชี มีหน้าที่ดงั นี้
9.1 ดูแลให้คาปรึ กษาในการจัดทาบัญชีของผูเ้ ข้ารับการบ่มเพาะ
9.2 จัดทางบดุล งบกาไรขาดทุน และรายงานทางการเงินอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องร่ วมกับผูเ้ ข้ารับการ
บ่มเพาะ
9.3 ให้คาปรึ กษาในการจัดสรรกาไรสุ ทธิ ของผูป้ ระกอบการ
9.4 สรุ ปผลและรายงานผลการดาเนินงาน
9.5 ปฏิบตั ิงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
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หลักสู ตรการฝึ กอบรมผู้เข้ ารั บการบ่ มเพาะของศู นย์ บ่มเพาะวิสาหกิจเพือ่ การศึกษา ประกอบด้วยหัวข้อ
ดังต่อไปนี้
วิชา

วัตถุประสงค์

เนื้อหา

1. การเตรี ยมความ

เพื่อเพิ่มพูนความรู ้ในด้านกฏระเบียบในการ

- ความเป็ นผูป้ ระกอบการ

พร้อมสาหรับการเป็ น

ดาเนินธุ รกิจ การขออนุญาต ตลอดจน

- กฎระเบียบในการดาเนินธุ รกิจ

ผูป้ ระกอบการใหม่

บทบาทและการส่ งเสริ มของภาครัฐ เอกชน

- การจดทะเบียนพาณิ ชย์

การแสวงหานวัตกรรมเพื่อนาไปสู่ เชิงพาณิ ชย์

- ภาษีธุรกิจสาหรับ SMEs
- แหล่งนวัตกรรมและการต่อ
ยอดเชิงพาณิ ชย์

2. การเขียนแผนธุ รกิจ

1. เพื่อเป็ นคู่มือในการลงทุน

- ความหมายและความสาคัญของ

2. เพื่อใช้เป็ นเอกสารประกอบการกูเ้ งิน

แผนธุ รกิจ

3. เพื่อใช้ตรวจสอบผลการลงทุนของธุ รกิจ

- วัตถุประสงค์
- องค์ประกอบของแผนธุ รกิจ
- บทสรุ ปของผูบ้ ริ หาร
- บทนาและการบริ หาร
โครงการ
- การวิเคราะห์สถานการณ์และ
ปัจจัยแวดล้อม
- แผนการตลาด
- แผนการผลิต
- แผนการเงิน
- แผนการบริ หารจัดการ
- แผนสารองฉุกเฉิ น

3. การศึกษาดูงาน

เพื่อเพิ่มพูนทักษะให้เป็ นผูป้ ระกอบการ ได้

- ศึกษาดูงานธุ รกิจที่เกี่ยวข้อง

เห็นการทางานของผูป้ ระกอบการที่ประสบ

เกี่ยวกับการเริ่ มต้นธุ รกิจ การ

ความสาเร็ จในแต่ละสาขาอาชีพ

บริ หารจัดการ การผลิต การตลาด
การบริ หารเงินทุน

6

กระบวนการบ่ มเพาะผู้ประกอบการสาหรับกลุ่มเป้าหมายในสถานศึกษา มีข้ นั ตอนดังต่อไปนี้
ผู้รับผิดชอบ

ขั้นตอน

1. หัวหน้าศูนย์บ่มเพาะฯ

เอกสาร

-โปสเตอร์ สถานีวทิ ยุ
ประกาศติดบอร์ด
ประชาสัมพันธ์หน้าแถว

ประชาสัมพันธ์

2. เจ้าหน้าที่ศูนย์บ่มเพาะฯ
3. หัวหน้าศูนย์บ่มเพาะฯ
- ครู ที่ปรึ กษาธุรกิจ
- หัวหน้าแผนกวิชา
4. หัวหน้าศูนย์บ่มเพาะฯ
- ครู ที่ปรึ กษาธุรกิจ
- หัวหน้าแผนกวิชา

รายละเอียด

- ผูส้ นใจสามารถสมัคร/สรรหา
ผูเ้ ข้าร่ วมโครงการบ่มเพาะฯ

รับสมัคร/สรรหา

- ใบสมัคร

- พิจารณาจากใบสมัคร

คัดเลือก

และความพร้อมเบื้องต้น

ประเมินศักยภาพของผู้เข้ ารับการบ่ มเพาะ
การ

- ประเมินศักยภาพเพื่อกาหนด
หลักสูตรการอบรมที่
เหมาะสม

- แบบประเมิน
ศักยภาพของ
ผูร้ ับการบ่มเพาะ

5. - หัวหน้าศูนย์บ่มเพาะฯ

เข้ ารับการอบรมการเป็ นผู้ประกอบการ

- การฝึ กอบรมการเป็ น
ผูป้ ระกอบการตาม
หลักสู ตรที่กาหนด

6. - ครู ที่ปรึ กษาธุรกิจ
- หัวหน้าแผนกวิชา

จัดตัง้ กลุ่มธุรกิจ / เขียนแผนธุรกิจ/ประเมินแผน
ธุรกิจ

- จัดทาและส่ งแผนธุรกิจ
ภายใน 1 สัปดาห์หลัง
ฝึ กอบรม

- แผนธุรกิจ
- แบบประเมินแผน
ธุรกิจ

- นาแผนธุรกิจไปใช้และ

- แบบนิเทศติดตาม

7. - หัวหน้าศูนย์บ่มเพาะ
- ครู ที่ปรึ กษาธุรกิจ
- ครู ที่ปรึ กษาบัญชี
- เจ้าหน้าที่ศูนย์บ่มเพาะฯ
- ผูป้ ระกอบการพี่เลี้ยง

ดาเนินการประกอบธุรกิจ

ประกอบการเป็ น เวลา
อย่างน้อย 4 เดือน หรื อ
1 ภาคเรี ยน ( สาหรับ
นักเรี ยน - นักศึกษา )

- ครู ที่ปรึ กษาให้คาปรึ กษา
8. หัวหน้าศูนย์บ่มเพาะฯ

- ครู ที่ปรึ กษาธุรกิจ
- ครู ที่ปรึ กษาบัญชี
- เจ้าหน้าที่ศูนย์บ่มเพาะฯ
9. หัวหน้าศูนย์บ่มเพาะฯ
- ครู ที่ปรึ กษาธุรกิจ
- หน่วยงานเครื อข่าย

ไม่ สาเร็จ

สรุ ปผล/ประเมินผลการ
บ่ มเพาะ

เปลี่ยนแนวทาง

สาเร็จ

ดาเนินธุรกิจ
ต่ อเนื่อง /
สร้ างเครือข่ าย

นิเทศติดตามอย่างน้อย
สัปดาห์ละ 1 ครั้ง
- ประเมินผลการบ่มเพาะ
โดยใช้เครื่ องมือที่จดั ทาขึ้น
- สรุ ปผลการประกอบธุรกิจ
และการจัดการความรู้
(KM)
- รายงานผล ส่ ง สอศ.
- ให้การบ่มเพาะต่อเนื่ อง
ในเวลา 2 ปี
- การจดทะเบียนนวัตกรรม
(ถ้ามี)

1. แบบสอบถาม
ความพึงพอใจของ
ผูเ้ ข้ารับการบ่มเพาะ
2. แบบประเมินความ
สาเร็ จของการ
บ่มเพาะ
3. รายงานสรุ ปผลการ
ประกอบการ
การเขียน Best Practice
แต่ละกลุ่มธุรกิจ
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กระบวนการบ่ มเพาะผู้ประกอบการสาหรับกลุ่มเป้าหมายนอกสถานศึกษา มีข้ นั ตอนดังต่อไปนี้
พัฒนาชุมชนจังหวัด
-กลุ่มอาชีพ

องค์ การบริหาร
ส่ วนท้ องถิ่น

สหกรณ์ จังหวัด
พาณิชย์ จังหวัด

กรมส่ งเสริม
วิสาหกิจชุมชน

อุตสาหกรรมจังหวัด
- Top Up Technology

ประเมินศักยภาพกลุ่ม

กลุ่มเตรียมการ

ศูนย์ บ่มเพาะฯ

กลุ่มพัฒนา

หาความต้ องการของแต่ ละกลุ่ม

กลุ่มก้ าวหน้ า

ประชาชน
กลุ่มอาชีพ

พัฒนาองค์ ความรู้ /หลักสูตรตาม
ความต้ องการของแต่ ละกลุ่ม
ประชาสัมพันธ์ หลักสูตร
ฝึ กอบรมหลักสูตร
ที่ปรึกษาให้ คาแนะนา
- หน.ศูนย์ บ่มเพาะ
- ครู ท่ ปี รึกษาธุรกิจ
- นศ.พื่เลีย้ ง
- ผู้ประกอบการพี่เลีย้ ง

เขียนแผนธุรกิจ
ดาเนินธุรกิจ

- การจัดการ
- การตลาด
- การเงิน/บัญชี
- เขียนแผนธุรกิจ
- เศรษฐกิจพอเพียง
- การผลิต/บริการ
- ฯลฯ

ติดตามผลเป็ นระยะ
ไม่ สาเร็จ

สรุป/รายงาน
สาเร็จ

ดาเนินธุรกิจต่ อ

- จดทะเบียน
- มผช.
- อย.
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การประเมินผลการบ่ มเพาะผู้ประกอบการของศู นย์ บ่มเพาะผู้ประกอบการ
ในการประเมินผลการบ่มเพาะผูป้ ระกอบการของศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา มีการประเมิน
ดังต่อไปนี้
1. การประเมินศักยภาพของผูเ้ ข้ารับการบ่มเพาะ
2. การประเมินแผนธุ รกิจ
3. การประเมินความพึงพอใจของผูเ้ ข้ารับการบ่มเพาะ
4. การประเมินความสาเร็ จของการบ่มเพาะผูป้ ระกอบการ

