
 

แผนการปฏิบัติการประจำป 

ศูนยบมเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษา 

วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจาพะโคะ จังหวัดสงขลา 

ปการศึกษา ๒๕๖๒ 

 

 
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

กระทรวงศึกษาธิการ



คำนำ 

 แผนปฏิบัติการประจำป ๒๕๖๒ ศูนยบมเพาะผปูระกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจา

พะโคะ จังหวัดสงขลา เปนเครื่องมือสำคัญของการบริหารจัดการศูนยบมเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษา ใหมี

ประสิทธิภาพเปนไปตามแผนปฏิบัติการและยุทธศาสตรของศูนยบมเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษา เพ่ือให

การใชจายงบประมาณประจำปเปนไปตามยุทธศาสตร นโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และ

มาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ สามารถควบคุมการใชจายเงินในการบริหารงานอาชีวศึกษาอยางมี

ประสิทธิภาพและถูกตองตามระเบียบราชการ 

 ศูนยบมเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจาพะโคะ จึงไดจัดทำแผน

แผนปฏิบัติการประจำป ๒๕๖๒ ซึ่งมงุเนนการใชเงินงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มปีระโยชน 

ประหยัดและถูกตองตามระเบียบทางราชการ ทั้งนี้แผนปฏิบัติการประจำป ๒๕๖๒ ดังกลาวยังถือเปน

เครื่องมือในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของโครงการดวย 

ทายนี้หากแผนปฏิบัติการประจำปนี้  มีสวนหนึ่ งสวนใดขาดตกบกพรอง ผูจัดทำและรวบรวม

แผนปฏิบัติการประจำปนี้ ขอนอมรับแกไขและขออภัยมา ณ ที่นี้ดวย 

 

 

ศูนยบมเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษา 

 วิทยาลัยการอาชพีสมเด็จเจาพะโคะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สารบัญ 

หนา 

สภาพทั่วไปของสถานศึกษา 

 ประวัติความเปนมา           ๑ 

 สถานที่ตั้ง            ๑ 

 วิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมายของสถานศึกษา ฯลฯ        ๑ 

 ความโดดเดนของสถานศึกษา          ๓ 

 โครงสรางการบริหารงานของสถานศึกษา         ๔ 

 ขอมูลหลักสูตร            ๕ 

 ขอมูลบุคลากร            ๖ 

ขอมูลนักเรียน            ๗ 

การดำเนินงานของศูนยบมเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษา 

 สถานที่ตั้งของสำนักงาน           ๘ 

วิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมายของศูนยบมเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษา     ๘ 

ความโดดเดนของศนูยบมเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษา       ๘ 

โครงสรางการบริหารงานของศูนยบมเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษา      ๙ 

การดำเนินการบมเพาะผูประกอบการในระยะเวลาที่ผานมา      ๑๐ 

แผนงาน/โครงการ ตามพันธกิจและเปาหมาย        ๑๓ 

สรุปแผนการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ        ๑๔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

แผนการปฏบิตักิารประจำป ศูนยบมเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษา  หนา้ ๑ 
 

แผนการปฏิบัตกิารประจำป 

ศูนยบมเพาะผปูระกอบการอาชีวศึกษา 

วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจาพะโคะ จังหวัดสงขลา 

ปการศกึษา ๒๕๖๒ 

 

สภาพทั่วไปของสถานศกึษา 

 ๑. ประวัติความเปนมา 

  วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจาพะโคะ เปนสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา(กองการศึกษาอาชีพกรมอาชีวศึกษาเดิม)กระทรวงศกึษาธิการจัดตั้งเมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๔๐ 

โดยไดรับความรวมมือจากทานพระครูศรีธรรมธัช เจาอาวาสวัดพะโคะและทานพระครูจุมพลวรพินิต เจา

อาวาสวัดชุมพล ไดรวบรวมเงินจากผูมีจิตศรัทธาบริจาคเงินเพ่ือซื้อที่ดินในตำบลชุมพล จำนวน ๑๑๖ ไรมอบ

ใหสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากรมอาชีวศึกษาในขณะนั้น) เพ่ือกอสราง“วิทยาลัยการอาชีพสทิง

พระ”และเพ่ือเปนสิริมงคลแกวิทยาลัยและสนองเจตนารมยของผูที่มีจิตศรัทธาบริจาคท่ีดิน ผูอำนวยการ

วิทยาลัยการอาชีพสทิงพระ(นายชาญทนงค บุญรักษา)จึงขออนุมติเปลี่ยนชื่อและกระทรวงศึกษาธิการและได

อนุมัติใหเปลี่ยนชื่อเปน”วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจาพะโคะ”เมื่อ ๓ ก.พ.๒๕๔๑ และไดเปดทำการสอน

นักเรียนรุนแรก เม่ือปการศึกษา ๒๕๔๑ โดยเปดสอนหลักสูตร ปวช.๒ สาขา คือ สาขาชางยนต และสาขา

พณิชยการ 

 ๒. สถานที่ตั้ง 

  วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจาพะโคะ (Somdejchaophrakho Industrial and 

Community College) ตั้งอยเูลขที่ ๗๐ หมูที่ ๖ ตำบลชุมพล อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา ๙๐๑๙๐ 

โทรศพัท ๐๗๔-๓๐๔๑๙๒ โทรสาร ๐๗๔ – ๓๐๔๓๗๑ 

 ๓. วิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมายของสถานศึกษา ฯลฯ 

  วิสัยทัศน         

มงุมั่นจัดการศึกษาวิชาชีพ ผลิตและพัฒนากำลังคนดานวิชาชีพใหไดมาตรฐาน

สอดคลองกับความตองการของภาคอุตสาหกรรมและบริการ เพ่ือเขาสูประชาคมอาเซยีน  

  พันธกิจ        



 
 

แผนการปฏบิตักิารประจำป ศูนยบมเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษา  หนา้ ๒ 
 

๑. จัดการศึกษาดานวิชาชีพ เพื่อตอบสนองตอความตองการของชุมชน และทองถิ่น

๒. จัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และทวิภาคีรวมกับสถานประกอบการตาม

กรอบคุณวุฒิวิชาชีพ สอดคลองกับภาคอุตสาหกรรม และบริการ 

๓. เรงพัฒนาหลักสูตร การติดตอสื่อสาร ทักษะทางภาษา ICT เพ่ือเตรียมความ

พรอมเขาสูประชาคมอาเซยีน 

      

เปาหมายของสถานศึกษา        

๑. ผูเรียนไดรับการพัฒนาทักษะวิชาชีพ สอดคลองกับความตองการในการพัฒนา

กำลังคน  

   ๒. ผูเรียนมีคณุภาพ มีคุณธรรม จริยธรรมในการดำเนินชีวิต   

   ๓. ผูเรียนตระหนักตอคุณคาสิ่งแวดลอม ศิลปะ และวัฒนธรรมของชาติ 

   ๔. ผูเรียนไดเรียนรภูาษาและวัฒนธรรมอาเซียน    

   ๕. ชุมชนและสังคมไดรับการพัฒนาอาชีพและบริการ 

ปรัชญา        

   “เปยมลนคุณธรรม เลิศล้ำวิชาการ สรางสานสังคม อุดมพลานามัย” 

  คติพจน        

   การพัฒนาท่ีถูกทาง  คือ  การเสริมสรางคนดี  

คำขวัญ        

   “เรียนรดูวยการปฏิบัติ” (Learning by  doing)    

  อัตลักษณ        

   “คณุธรรมดี มีจิตสาธารณะ”      

  เอกลักษณ        

   “บริการสูชุมชน”   

จุดเนนในการพัฒนาของสถานศึกษา      

  ๑. เนนการจัดอาชีวศึกษาตามแนววิถีพุทธ     

  ๒. เนนระบบการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี    

  ๓. เนนการบริการสชูุมชน       

๔. เนนการพัฒนาภูมิทัศนภายในวิทยาลัยฯ      

  กลยุทธและมาตรการ ของสถานศึกษา 



 
 

แผนการปฏบิตักิารประจำป ศูนยบมเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษา  หนา้ ๓ 
 

   กลยุทธที่ ๑ การเพ่ิมปริมาณผเูรียน      

      มาตรการที่ ๑ ประชาสัมพันธแนะแนวการศึกษาตอแกนักเรียนชั้น ม.๓ และ ม.๖

      มาตรการที่ ๒ แกปญหาการออกกลางคันโดยเยี่ยมบานนักเรียน นักศึกษา  

      มาตรการที่ ๓ สนับสนุนการหารายไดระหวางเรียน    

      มาตรการที่ ๔ ใหทุนการศึกษา      

มาตรการที่ ๕ สงเสริมการประกอบอาชีพอิสระ     

กลยุทธที่ ๒ เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ    

มาตรการที่ ๑ จัดหาครูตางประเทศเพ่ือสอนระยะสั้นภาษาอังกฤษใหกับครูและ    

บุคลากรทาง การศึกษา      

      มาตรการที่ ๒ พัฒนาระบบเครือขายอินเตอรเน็ต     

      มาตรการที่ ๓ สงเสริม/พัฒนาศักยภาพครูผูสอน     

กลยุทธที่ ๓ สงเสริมการมีสวนรวมทุกภาคสวน    

มาตรการที่ ๑ เชิญผเูชี่ยวชาญและประสบการณจากสถานประกอบการทั้ง

ภาครัฐ และเอกชนบรรยายพิเศษเฉพาะดาน     

   มาตรการที่ ๒ จัดบุคลากรและนักเรียน นักศกึษาเยี่ยมเด็ก ผูปวย และคนชรา 

ตามโรงพยาบาล      

   มาตรการที่ ๓ สรางความรวมมือกับสถานประกอบการในการผลิตกำลังคนใหมี

คุณภาพและมาตรฐาน       

กลยุทธที ่๔ ยกระดับคุณภาพผเูรียน    

   มาตรการที่ ๑ จัดหาครูตางประเทศเพ่ือสอนภาษาอังกฤษ   

   มาตรการที่ ๒ ปลูกฝงจิตสำนึกนักเรียน นักศกึษาดานคุณธรรม จริยธรรมและ

จรรยาบรรณ   

   มาตรการที่ ๓ จัดใหนักเรียน นักศึกษา ศึกษาดูงานดานวิชาชีพในสถาน

ประกอบการ  

      มาตรการที่ ๔ สงเสริมการจัดทำนวัตกรรม วิจัย และสิ่งประดิษฐแกผูเรียน  

 ๔. ความโดดเดนของสถานศึกษา 

๑. เปนสถานศึกษาตนแบบสถานศึกษาขนาดเล็กใหไดมาตรฐานการอาชีวศึกษา  

อยใูนระดับดี พ.ศ.๒๕๕๗/พ.ศ.๒๕๕๘      



 
 

แผนการปฏบิตักิารประจำป ศูนยบมเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษา  หนา้ ๔ 
 

๒. ผานการประเมินคุณภาพภายนอกจากสำนักงานรับรองมาตรฐานการศึกษา  

(สมศ.) รอบที่ ๓ พ.ศ.๒๕๕๕       

๓. ผานการคัดเลือกตามโครงการอาชีวะสรางชาติดวย "วิถีเพียงพอตามพอสอน" ประเภทท่ี 

๓ เกษตรกรรม พ.ศ.๒๕๕๗     

๔. สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับอาชีวศกึษา สถานศึกษาขนาดเล็ก พ.ศ.๒๕๕๐  

๕. ผานการประเมินการจัดอาชีวศึกษาระบบทวภิาคีสคูวามเปนเลิศ  พ.ศ.๒๕๕๗ 

๖. ไดรับรางวัลกลมุลูกเสือชายดีเดนงานชุมนุมลูกเสือและเนตรนารวีิสามัญอาชีวศึกษา

ระดับชาติ ครั้งที่ ๑๘      

๗. ไดรับรางวัลชนะเลิศ ระดับชาติ การประกวดโครงการอาชีวะสรางชาติดวยวิถีเพียงพอ

ตามพอสอน ประเภทที่ ๓ เกษตรกรรม พ.ศ.๒๕๕๗    

๘. ไดรับรางวัลชมเชยจากการประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหมและการแขงขันหนุยนต

ยุวชนอาชีวศึกษาระดับภาคใต ณ จังหวัดชุมพร 



 
 

แผนการปฏิบัติการประจำป ศูนยบมเพาะผปูระกอบการอาชีวศึกษา  หนา้ ๔ 
 

 ๕.โครงสรางการบริหารงานของสถานศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

แผนการปฏบิตักิารประจำป ศูนยบมเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษา  หนา้ ๕ 
 

๖. ขอมูลหลักสูตร 

 ๑.หลักสูตรในระบบ/ตอเนื่อง 

๑.๑. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 

 - สาขางานยานยนต 

 - สาขางานเทคนิคยานยนต (ทวิภาคี) 

     - สาขางานไฟฟากำลัง 

     - สาขางานติดตั้งไฟฟา (ทวิภาคี) 

     - สาขางานอิเล็กทรอนิกส 

     - สาขางานอิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม (ทวิภาคี) 

     - สาขางานเชื่อมโลหะ 

     - สาขางานเทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสรางโลหะ (ทวิภาคี) 

๑.๒. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 

     - สาขางานการบัญชี 

     - สาขางานคอมพิวเตอรธุรกิจ 

- สาขางานการตลาด 

๑.๓. ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการทองเที่ยว 

     - สาขางานการทองเที่ยว 

๒. หลักสูตรนอกระบบ/ระยะสั้น 

      ๒.๑ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 

      ๒.๒ หลักสูตรแกนมัธยม 

 

 

 

 

 

 



 
 

แผนการปฏบิตักิารประจำป ศูนยบมเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษา  หนา้ ๖ 
 

๗. ขอมูลบุคลากร 

 อัตรากำลัง ป ๒๕๖๒ (ปปจจุบัน)  

อัตรากำลังของวิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจาพะโคะ หนวย : คน 

๑. ขาราชการ รวมทั้งสิ้น  ๑๒   คน 

   ๑.๑ ผบูริหาร ๓    คน 

   ๑.๒ ขาราชการคร ู ๙    คน 

   ๑.๓ ขาราชการพลเรือน -    คน 

๒. ลูกจางประจำ รวมท้ังสิ้น  ๓    คน 

   ๒.๑ ทำหนาที่สอน -    คน 

   ๒.๒ ทั่วไป/สนับสนุน ๓    คน 

๓. พนักงานราชการ รวมทั้งสิ้น  ๑๑    คน 

   ๓.๑ ทำหนาที่สอน ๑๑    คน 

   ๓.๒ ทั่วไป/สนับสนุน -    คน 

๔. ลูกจางช่ัวคราว รวมทั้งสิ้น  ๓๒    คน 

   ๔.๑ ทำหนาที่สอน ๑๕    คน 

   ๔.๒ ทั่วไป/สนับสนุน ๑๗    คน 

๕. จางเหมาบริการ รวมทั้งสิ้น  ๔    คน 

๖. มีขาราชการ/ลูกจาง มาชวยราชการ รวมท้ังสิ้น  -    คน 

๗. มีขาราชการ/ลูกจาง ไปชวยราชการท่ีอื่น รวมทั้งสิ้น  -    คน 

๘. มีอัตราวาง ไมมคีนครอง รวมทั้งสิ้น  ๑    คน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

แผนการปฏบิตักิารประจำป ศูนยบมเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษา  หนา้ ๗ 
 

๘. ขอมูลนักเรียน นักศึกษา 

 ขอมูลนักเรียน นักศึกษา 

จำนวนนักเรียนนักศึกษา ปจจุบัน 

ปการศึกษา ๒๕๖๒ (ปปจจุบัน)  

๑. หลักสูตรในระบบ/ตอเนื่อง รวมทั้งสิ้น    ๔๙๓    คน หนวย : คน 

ประเภทวิชา/สาขา ระดับ ปวช. ระดับ ปวส. ระดับ ป.ตรี/ปทส. รวม 

ทั้งสิ้น 
 

ปที่ ๑ ปที่ ๒ ปที่ ๓ รวม ปที่ ๑ ปที่ ๒ รวม ปที่ ๑ ปที่ ๒ รวม 
 

รวมทั้งสิ้น ๑๗๔ ๑๑๙ ๑๑๓ ๔๐๖ ๙๔ ๖๘ ๑๖๒ - - - ๕๖๘ 

๑.๑ ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 

 - สาขางานยานยนต ๕๓ ๓๑ ๒๙ ๑๑๓ - - - - - - ๑๑๓ 

 - สาขางานเทคนิคยาน

ยนต 
- - - - ๒๙ ๑๔ ๔๓ - - - ๔๓ 

 - สาขางานไฟฟากำลัง ๔๐ ๒๕ ๒๘ ๙๓ - - - - - - ๙๓ 

 - สาขางานติดตั้งไฟฟา     ๒๑ ๑๙ ๔๐ - - - ๔๐ 

 - สาขางานอิเล็กทรอนิกส ๙ ๒ ๔ ๑๕    - - - ๑๕ 

 - สาขางานอิเล็กทรอนิกส

อุตสาหกรรม (ทวิภาคี) 
- - - - - ๕ ๒ - - - ๗ 

 - สาขางานเช่ือมโลหะ ๒๙ ๑๖ ๑๑ ๕๖ - - - - - - ๕๖ 

 - สาขางานเทคนิคเช่ือม

โลหะ 
- - - - ๑๖ ๑๒ ๒๘ - - - ๒๘ 

๑.๒ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 

 - สาขางานการบัญชี ๙ ๑๑ ๑๗ ๓๗ ๙ ๙ ๑๘ - - - ๕๕ 

 - สาขางานคอมพิวเตอร

ธุรกิจ 
๑๐ ๑๘ ๑๖ ๔๔ ๙ - ๙ - - - ๕๓ 

 - สาขางานการตลาด ๑๔ ๙ ๓ ๒๖ ๕ ๑๒ ๑๗ - - - ๔๓ 

๑.๓ ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการทองเท่ียว 

 - สาขางานการทองเท่ียว ๑๐ ๗ ๕ ๒๒ - - ๒ - - - ๒๔ 

๒. หลักสูตรนอกระบบ/ระยะสั้น รวมทั้งสิ้น   ๓๔๔    คน 
 

   ๒.๑ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น        -     คน     ๒.๓ หลักสูตระยะสั้น ตชด.    -    คน 

   ๒.๒ หลักสูตรแกนมัธยม        ๕๙  คน     ๒.๔ หลักสูตร ปชด.    -    คน 

   ๒.๓ หลักสูตรเกษตรฯระยะสั้น         -    คน     ๒.๕ หลักสูตอ่ืน ๆ    -    คน 

 

 

 



 
 

แผนการปฏบิตักิารประจำป ศูนยบมเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษา  หนา้ ๘ 
 

การดำเนินงานของศูนยบมเพาะผปูระกอบการอาชีวศึกษา 

 ๑. สถานที่ตั้งของสำนักงาน 

  ศูนยบมเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจาพะโคะ จังหวัดสงขลา 

ตั้งอย ูอาคารสำนักงานชั่วคราว วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจาพะโคะ เลขที่ ๗๐ หมูที่ ๖ ตำบลชุมพล อำเภอ

สทิงพระ จังหวัดสงขลา ๙๐๑๙๐  

๒. วิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมายของศูนยบมเพาะผปูระกอบการอาชีวศึกษา 

  วิสัยทัศน  

เปนศูนยแหงการเรียนรู เพอืพฒันาศกัยภาพนกัเรียนใหมี้ประสบการณ์การทาํธุรกิจ 

เพมิความสามารถในการเปนผูประกอบการอยา่งต่อเนือง 

พันธกิจ  

 ๑. สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาศักยภาพการเปนผูประกอบการใหกับนักเรียนของ

วิทยาลัย อยางเปนระบบและตอเนื่อง 

 ๒. สรางและพัฒนาผูประกอบการใหม โดยใชสิ่งประดิษฐ และนวัตกรรมของ

วิทยาลัย เพ่ือตอยอดสกูารผลิตและการบริการ 

เปาหมายของศูนยบมเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษา 

 ๑. เพอืให้นกัเรียนมีทกัษะในการเป็นผูป้ระกอบการ และสามารถเป็น

ผูป้ระกอบการไดอ้ยา่งเขม้แข็งและยงัยนื 

 ๒. เพ่ือสงเสริมงานสิ่งประดิษฐ และนวัตกรรม มาต่อยอดในเชิงพาณิชย ์ 

๓. ความโดดเดนของศูนยบมเพาะผปูระกอบการอาชีวศึกษา     

๑. เขารับการประเมินระดับอาชีวศึกษาจังหวัด (ระดับ ๒ ดาว)  ปการศกึษา พ.ศ.๒๕๕๙ 

๒. ผานการประเมินระดับอาชีวศึกษาจังหวัด (ระดับ ๓ ดาว)  ปการศกึษา พ.ศ.๒๕๖๐ 

 ๓. เขารับการประเมินระดับภาค (ระดับ ๒ ดาว)  ปการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๐ 

๔. เขารับการประเมินระดับอาชีวศกึษาจังหวัด (ระดับ ๒ ดาว)  ปการศกึษา พ.ศ.๒๕๖๑ 

 

 

 

 

 



 
 

แผนการปฏบิตักิารประจำป ศูนยบมเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษา  หนา้ ๙ 
 

๔. โครงสรางการบริหารงานของศูนยบมเพาะผปูระกอบการอาชีวศึกษา 

 

 
 



 
 

แผนการปฏบิตักิารประจำป ศูนยบมเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษา  หนา้ ๑๐ 
 

๕. การดำเนินการบมเพาะผปูระกอบการในระยะเวลาท่ีผานมา (ปการศึกษา ๒๕๖๑) 

ขอมูลนักศึกษาที่เขารวมโครงการบมเพาะ จำนวน ๕๘ คน ประกอบดวย 

 

ลำดับ เลขประจำตัวประชาชน ชื่อ - นามสกุล นักศึกษา แผนกวิชา ชั้น/ป 

๑. ๑๙๐๐๑๐๑๒๐๖๔๖๑ นางสาวจุติมา นัดที การบัญช ี ปวส.๒ 

๒. ๑๙๐๐๒๐๑๑๐๔๘๒๒ นางสาวอิงกมล ดวงสุวรรณ การบัญช ี ปวส.๒ 

๓. ๑๙๐๐๒๐๐๐๗๗๕๕๔ นางสาววิภาพร ทองรักษ การบัญชี ปวส.๒ 

๔. ๑๙๑๐๓๐๐๑๐๒๕๐๐ นางสาวสิริอาภรณ ศิริบุญ การบัญชี ปวส.๒ 

๕. ๑๙๐๐๒๐๑๑๐๒๖๒๕ นางสาวสุวนันท คงเอียง การบัญช ี ปวส.๒ 

๖. ๑๙๐๐๑๐๑๒๒๓๒๘๕ นางสาววริยา สุจริตธุระการ การบัญชี ปวส.๒ 

๗. ๑๙๐๐๑๐๑๒๒๔๗๘๘ นางสาวอินทิรา ทุมพันธ การบัญชี ปวส.๒ 

๘. ๑๙๐๐๑๐๑๒๐๘๐๓๑ นางสาวปภาวี หัวงนุรักษ การบัญช ี ปวส.๒ 

๙. ๑๙๐๐๗๐๑๑๙๐๑๘๓ นางสาวสภาวดี ยินด ี การบัญชี ปวส.๒ 

๑๐. ๑๙๐๐๗๐๑๑๘๕๗๙๑ นางสาวชลธิดา เรื่องชวย การบัญช ี ปวส.๒ 

๑๑. ๑๙๐๐๑๐๑๑๙๙๓๗๖ นางสาวอรทัย มีบัวทอง การบัญช ี ปวส.๒ 

๑๒. ๑๙๐๐๗๐๑๑๘๗๑๘๒ นางสาวสุสิรส เพ็ชรบุร ี การบัญชี ปวส.๒ 

๑๓. ๑๙๐๐๗๐๑๑๘๗๖๘๙ นางสาวจัทณีย แกวขาว การบัญช ี ปวส.๒ 

๑๔. ๑๙๐๐๑๐๑๒๒๑๘๒๗ นางสาวจันทิมา หนูเสน การบัญชี ปวส.๒ 

๑๕. ๑๙๐๐๑๐๑๑๘๔๘๕๙ นางสาวธาวินี อาจสศูึก การบัญช ี ปวส.๒ 

๑๖. ๑๙๐๐๗๐๐๑๗๑๓๙๘ นางสาวสิโรรัตน เพชรศร ี การบัญช ี ปวส.๒ 

๑๗. ๑๙๐๐๑๐๑๑๙๗๓๗๓ นางสาวพรรณวรท พิรุณ การบัญชี ปวส.๒ 

๑๘. ๑๙๐๐๒๐๑๑๑๑๐๓๙ นางสาวปนัดดา ยิ้มอ่ิม การบัญชี ปวช.๓ 



 
 

แผนการปฏบิตักิารประจำป ศูนยบมเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษา  หนา้ ๑๑ 
 

๑๙. ๑๘๐๐๖๐๐๑๘๐๘๒๕ นางสาวสุดาวัล วัฒนอักษร การทองเที่ยว ปวช.๒ 

๒๐. ๑๙๐๐๗๐๑๒๐๒๙๙๘ นายจิรพนธ สังขโต การทองเที่ยว ปวช.๒ 

๒๑. ๑๙๐๐๗๐๑๒๐๓๐๗๒ นางสาวอรปรียา ขุนบุรี การทองเที่ยว ปวช.๒ 

๒๒. ๑๙๓๙๙๐๐๔๕๐๒๗๒ นางสาววิภวานี แกวรัตนะ การทองเที่ยว ปวช.๒ 

๒๓. ๑๙๐๐๒๐๑๑๑๔๐๖๒ นางสาววริศรา ทองบริบูรณ การทองเที่ยว ปวช.๒ 

๒๔. ๑๙๐๐๑๐๑๓๒๐๕๖๖ นางสาวณัฐการต ออนรอด การทองเที่ยว ปวช.๒ 

๒๕. ๑๙๐๐๗๐๑๒๐๑๒๓๑ นางสาวชลิตา หนด ี คอมพิวเตอรธุรกิจ ปวช.๒ 

๒๖. ๑๙๐๐๘๐๑๐๗๑๗๑๒ นางสาววิภาณี สิทธิชัย คอมพิวเตอรธุรกิจ ปวช.๒ 

๒๗. ๑๙๐๐๑๐๑๒๘๔๒๗๖ นางสาววรนุช แสงประสิทธิ ์ คอมพิวเตอรธุรกิจ ปวช.๒ 

๒๘. ๑๙๐๐๑๐๑๓๕๕๘๓๑ นางสาวณัฐณชิา ศรียาเทพ คอมพิวเตอรธุรกิจ ปวช.๒ 

๒๙. ๑๙๐๐๑๐๑๓๕๖๕๕s นางสาวจิรัชญา หนูบูรณ คอมพิวเตอรธุรกิจ ปวช.๒ 

๓๐. ๑๙๐๐๒๐๑๑๐๖๓๗๐ นายนันธวิติ สุกใส คอมพิวเตอรธุรกิจ ปวส.๒ 

๓๑. ๑๙๐๙๘๐๒๑๗๙๙๒๒ น.ส.เอกเอมอร เอมเอก การตลาด ปวส.๑ 

๓๒. ๑๙๐๐๑๐๑๒๗๑๐๙๓ น.ส.อาทิตญา สุวรรรภัย การตลาด ปวส.๑ 

๓๓. ๑๙๐๐๑๐๑๒๕๒๒๗๗ นายอานนท ตำภู การตลาด ปวส.๑ 

๓๔. ๑๙๐๐๗๐๑๑๙๔๙๒๘ น.ส.เกวลีอินทร สุวรรณ การตลาด ปวส.๑ 

๓๕. ๑๙๐๐๑๐๑๒๔๔๕๔๑ น.ส.สธุดิา ทองปาน การตลาด ปวส.๑ 

๓๖. ๑๙๐๐๘๐๑๐๖๘๔๑๐ น.ส.ธิดาภรณ ขุนราช การตลาด ปวส.๑ 

๓๗. ๑๙๐๐๑๐๑๒๔๘๘๐๖ น.ส.นภสัวรรณ ตำภ ู การตลาด ปวส.๑ 

๓๘. ๑๙๐๐๒๐๐๐๘๐๔๒๓ น.ส.ทัตติญา มั่นวงค การตลาด ปวส.๑ 

๓๙. ๑๙๐๐๒๐๑๑๐๗๐๕๘ น.ส.รงุฤดี ใหมใจด ี การตลาด ปวส.๑ 



 
 

แผนการปฏบิตักิารประจำป ศูนยบมเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษา  หนา้ ๑๒ 
 

๔๐. ๑๙๐๐๑๐๑๑๙๙๒๔๔ น.ส.สุทธิรัตน คงสุวรรณ การตลาด ปวส.๑ 

๔๑. ๑๙๐๐๗๐๐๑๕๖๕๘๕ นายเอกอนันต จันทรัตน การตลาด ปวส.๑ 

๔๒. ๑๙๐๐๑๐๑๒๑๒๒๖๗ น.ส.ธยานี ทองนิมิต การตลาด ปวส.๑ 

๔๓. ๑๙๐๙๙๐๐๕๒๖๕๗๑ น.ส.ปริฉัตร สงสีแสง การตลาด ปวส.๑ 

๔๔. ๑๙๓๙๙๐๐๓๗๑๑๕๑ นายยุทธพิชัย เรืองสุข ชางยนต ปวช.๓ 

๔๕. ๑๙๐๐๘๐๑๐๗๐๒๖๑ นายอรรถพร หัสมิตต ชางยนต ปวช.๓ 

๔๖. ๑๙๐๐๘๐๑๐๗๐๑๕๕ นายสมภพ กงเสง ชางยนต ปวช.๓ 

๔๗. ๒๙๐๐๗๐๑๐๑๗๔๔๗ นายทวีศักดิ์ ศิริบุญ ชางยนต ปวช.๓ 

๔๘. ๑๙๐๙๘๐๒๔๕๗๖๕๕ นายภูริณัฐ ณะเสน ชางยนต ปวช.๓ 

๔๙. ๑๙๐๐๒๐๑๑๐๙๓๕๒ น.ส.ทรรศนียนิลรัตน ชางเชื่อมโลหะ ปวส.๑ 

๕๐. ๒๙๐๐๒๐๑๐๑๓๒๒๑ นายกฤษติณ ดิษฐการ ชางเชื่อมโลหะ ปวส.๑ 

๕๑. ๑๙๐๐๑๐๑๒๔๙๓๘๑ นายวัชระธนินทร บุญสนิท ชางเชื่อมโลหะ ปวส.๑ 

๕๒. ๑๙๐๐๒๐๑๑๐๘๖๗๔ นายอดิศักดิ์ สุขแดง ชางเชื่อมโลหะ ปวส.๑ 

๕๓. ๑๙๐๐๑๐๑๒๓๗๖๔๒ นายณัฐวุฒิ แกวเสธ ชางเชื่อมโลหะ ปวส.๑ 

๕๔. ๒๗๓๐๒๐๑๐๒๙๕๑๑ นายชานน สุระประเสริฐ ชางไฟฟา ปวช.๓ 

๕๕. ๑๙๐๐๘๐๑๐๖๙๘๙๑ นายธาราดล บับตาธ ี ชางไฟฟา ปวช.๓ 

๕๖. ๑๙๐๐๑๐๑๒๘๙๒๒๗ นายณัฐวัฒน บุญรัตน ชางไฟฟา ปวช.๓ 

๕๗. ๑๙๐๐๒๐๑๑๑๒๖๗๑ นายณัฐวัตน พหรมออน ชางไฟฟา ปวช.๓ 

๕๘. ๑๙๔๙๙๐๐๓๙๓๙๙๖ นายนัฐพล ชนะชัย ชางไฟฟา ปวช.๓ 
 

 

 



 
 

แผนการปฏบิตักิารประจำป ศูนยบมเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษา  หนา้ ๑๓ 
 

ธุรกิจท่ีไดจากการดำเนินการสงเสริมศักยภาพการเปนผปูระกอบการในปการศึกษานี้ 

จำนวน ๓ ธุรกิจ ดังนี ้

ลำดับ ชื่อธุรกิจ งบประมาณดำเนินการ จำนวนผดูำเนินการ 

๑. Accounting Food & Branch ๑๗,๕๐๐ ๑๓ 

๒. ขิงกำจัดปลวก ๘,๐๐๐ ๔ 

๓. น้ำดื่มตรา พะโคะ ๙,๕๐๐ ๕ 

๔. บริการซอมและติดตั้งจานดาวเทียม - ๖ 

รวม ๓๕,๐๐๐ ๒๘ 

แผนงาน/โครงการ ตามพันธกิจและเปาหมาย 

พันธกิจที่ ๑: สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาศักยภาพการเปนผูประกอบการใหกับนักเรียนของวิทยาลัย อยาง

เปนระบบและตอเนื่อง 

เปาหมาย : ๑. เพ่ือใหนักเรียนมีทักษะในการเปนผูประกอบการ และสามารถเปนผูประกอบการไดอยาง

เขมแข็งและยั่งยืน 

แผนงงาน/โครงการ ผรูับผดิชอบ ระยะเวลา งบประมาณ 

โครงการพัฒนาศักยภาพผูเรียนดานการอบรม

(การสรางจิตสำนึกในการเปนผูประกอบการและ

การเขียนแผนธุรกิจ) 

นางรพีพรรณ ศรีวโร ๑ วัน ๑๒,๐๐๐ บาท 

โครงการพัฒนาศักยภาพผูเรียนดานการศึกษา 

ดูงาน 
นางภคมณ หงษคู ๑ วัน ๗,๐๐๐ บาท 

โครงการพัฒนาศูนยบมเพาะผูประกอบการ

อาชีวศึกษา 
นางภัสสร แตงวิเชียร ๒ เดือน ๑๓,๐๐๐ บาท 

 

พันธกิจที่ ๒: สรางและพัฒนาผูประกอบการใหม โดยใชสิ่งประดิษฐ และนวัตกรรมของวิทยาลัย เพ่ือตอยอดสู

การผลิตและการบริการ 

เปาหมาย : ๑. เพ่ือสงเสริมงานสิ่งประดิษฐ และนวัตกรรม มาตอยอดในเชิงพาณิชย 

แผนงงาน/โครงการ ผรูับผดิชอบ ระยะเวลา งบประมาณ 

โครงการสงเสริมการประกอบธุรกิจ นางภัสสร แตงวิเชียร ๒ - ๖ เดือน ๑๘,๐๐๐ บาท 

 



 
 

แผนการปฏิบัติการประจำป ศูนยบมเพาะผปูระกอบการอาชีวศึกษา  หนา้ ๑๔ 
 

สรุปแผนการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ 

ที ่ แผนงาน/โครงการ 
ปการศึกษา ๒๕๖๒ ปการศึกษา ๒๕๖๓ 

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

๑ 
โครงการพัฒนาศักยภาพผเูรียนดานการอบรม(การสราง

จิตสำนึกในการเปนผูประกอบการและการเขียนแผนธุรกิจ) 

            

๒ 
โครงการพัฒนาศักยภาพผเูรียนดานการศึกษา 

ดูงาน 

            

๓ โครงการสงเสริมการประกอบธุรกิจ             

๔ โครงการพัฒนาศูนยบมเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษา             

 


