
คู่มือการด าเนินงานธุรกิจ 
ภายใต้โครงการส่งเสริมการประกอบอาชพีอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศกึษา 

 

 

 

 

 

 

 

จัดท าโดย  
งานส่งเสริมผลผลิตการค้า และประกอบธุรกิจ 

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
วิทยาลัยเทคนคิกาญจนดิษฐ์ 



 

 บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ    ธุรกิจ…………………………………แผนกวิชา………………………………….วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์                      
ท่ี                 /๒๕๖๔ วันที่         
เร่ือง   ขออนุญาตด าเนินงานตามแผนธุรกิจ 

เรียน ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ 

ส่ิงท่ีแนบมาด้วย 1. รายช่ือคณะกรรมการด าเนินงาน   จ านวน 1  ชุด 

 2. แผนธุรกิจ      จ านวน 1  ชุด 

ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ไต้อนุมัติโอนจัดสรรงบประมาณประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒5......... เพื่อให้สถานศึกษาส่งเสริมการท าธุรกิจในสถานศึกษา/ให้ความรู้ในการเป็นผู้ประกอบการ 
น าไปสู่การพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานอาชีวศึกษาเพื่อเพิ่มปริมาณผู้เรียน 

ในการนี้ธุรกิจ……………………………………………วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ ขออนุญาตด าเนินงานตาม
แผนธุรกิจ ธุรกิจ.................................................ประจ าปีงบประมาณ .................................. ดังเอกสารแนบ 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 
 

 ลงช่ือ       ลงช่ือ 
        (.............................................)    (.............................................) 
นักศึกษา ระดับ...................      ครูท่ีปรึกษาธุรกิจ      
สาขาวิชา.........................................                                                           
 
 
ลงช่ือ   ลงช่ือ 
        ( นายอดิลัน   คล่องแคล่ว )         ( นางสาวเบญจมาภรณ์  สินตุ้น ) 
         หัวหน้างานศูนย์บ่มเพาะฯ        หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผลการค้าฯ 

 

ความคิดเห็น รองผู้อ านวยการฯ ฝ่ายแผนงานฯ          ความคิดเห็น ผู้อ านวยการฯ 
…………………………………………………………………  ………………………………………………….……………… 
…………………………………………………………...……  ........................…………………………….……………… 
…………………………………………………………………     ………………………………………………….……………… 

ลงช่ือ       ว่าท่ีร้อยตรี    
     (นางสาววิภาพร  ยอดอุดม)      (ณชธร  รอบคอบ)          
      รองผู้อ านวยการฯ ฝ่ายแผนงานฯ                    ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ 
 

แบบ สค.01 



   

 
 
    
 
 
 

ค ำสั่งวิทยำลัยเทคนิคกำญจนดิษฐ์ 
ท่ี  ............ /๒๕.......... 

เร่ือง แต่งต้ังคณะท ำงำนศูนย์บ่มเพำะผู้ประกอบกำรอำชีวศึกษำ 
โครงกำร .................................. สังกัด แผนกวิชำ ...................................... 

------------------------------------ 
 อ้างถึงหนังสือค าส่ังวิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ ท่ี 485 / ๒๕๖3  ลว. ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖3   
เรื่องแต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานตามโครงสร้างการบริหารงานศูนย์บ่มเพาะ ผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา 2563  จึงแต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานประจ าศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 
โครงการ …………………………… แผนกวิชา ………………………….. ดังต่อไปนี้ 

๑. คณะกรรมกำรฝ่ำยอ ำนวยกำร มีหน้าท่ี ให้ค าปรึกษาเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาต่าง ๆ         
ท่ีเกิดขึ้นประสานงานเพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ประกอบด้วย  

๑.๑  ....................................... ครูท่ีปรึกษาประจ าศูนย์ฯ ประธานกรรมการ 
๑.๒  ....................................... ผู้ช่วยครูท่ีปรึกษาประจ าศูนย์  รองประธานฯ 
๑.๓  ....................................... นักเรียนระดับช้ัน ........... กรรมการและเลขานุการ 
 

๒. คณะกรรมกำรฝ่ำยด ำเนินงำน  มีหน้าท่ี ด าเนินการบริหารจัดการทางด้านธุรกิจประจ าศูนย์           
บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาโครงการ ................................... สังกัดแผนกวิชา ...................................... ให้
เป็นไปตามแผนธุรกิจ ประกอบด้วย  

 ๒.๑  ....................................... นักเรียนระดับช้ัน .......... ประธานกรรมการ 
 ๒.๒  ....................................... นักเรียนระดับช้ัน .......... รองประธานกรรมการ 
 ๒.๓  ....................................... นักเรียนระดับช้ัน ..........  กรรมการ 
 ๒.๔  ....................................... นักเรียนระดับช้ัน ..........  กรรมการ 
 ๒.๕  ....................................... นักเรียนระดับช้ัน .......... กรรมการและเลขานุการ 
 

๓. คณะกรรมกำรฝ่ำยกำรเงินและบัญชี  มีหน้าท่ี ดูแลการเบิก จ่าย จัดท าบัญชี รายรับ – รายจ่าย 
และรายงานสรุปผลทางการเงินและบัญชี ประกอบด้วย  

๓.๑  .......................................  ครูท่ีปรึกษาประจ าศูนย์ ประธานกรรมการ 
๓.๒  .......................................  นักเรียนระดับช้ัน .......... กรรมการ 
๓.๓  .......................................  นักเรียนระดับช้ัน .......... กรรมการและเลขานุการ 

 
๔. คณะกรรมกำรฝ่ำยกำรผลิตและฝ่ำยจัดซ้ือ  มีหน้าท่ี ควบคุม ด าเนินการผลิตสินค้าตามรายการ

ส่ังซื้อของลูกค้า จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการด าเนินงาน ประกอบด้วย  
๔.๑  .......................................  ครูท่ีปรึกษาประจ าศูนย์ ประธานกรรมการ 

แบบ สค.02 



   

๔.๒  .......................................  นักเรียนระดับช้ัน .......... กรรมการ 
๔.๓  .......................................    นักเรียนระดับช้ัน .......... กรรมการ 
๔.๔  .......................................  นักเรียนระดับช้ัน .......... กรรมการและเลขานุการ 
 

๕. คณะกรรมกำรฝ่ำยกำรตลำด  มีหน้าท่ี ก าหนดกลยุทธ์ทางการตลาด วางแผนการจ าหน่ายสินค้า 
ติดตาม ประสานงานกลุ่มลูกค้า  ประกอบด้วย  

๕.๑  .......................................     ผู้ช่วยครูท่ีปรึกษาประจ าศูนย์ ประธานกรรมการ 
๕.๒  .......................................    นักเรียนระดับช้ัน ..........      กรรมการ 
๕.๓  .......................................    นักเรียนระดับช้ัน ..........   กรรมการและเลขานุการ 
 

๖. คณะกรรมกำรฝ่ำยติดตำมและประเมินผล   มีหน้าท่ี จัดท ารายงานและประเมินผลการ
ด าเนินงานภายในศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา โครงการ ………………………………….. แผนกวิชา
...................................... ประกอบด้วย  

๖.๑  .......................................  นักเรียนระดับช้ัน .......... ประธานกรรมการ 
๖.๒  .......................................  นักเรียนระดับช้ัน .......... รองประธานกรรมการ 
๖.๓  .......................................  นักเรียนระดับช้ัน .......... กรรมการ 
๖.๔  .......................................  นักเรียนระดับช้ัน .......... กรรมการ 
๖.๕  .......................................  นักเรียนระดับช้ัน .......... กรรมการและเลขานุการ 
 

 ท้ังนี้ให้ผู้ท่ีได้รับการแต่งต้ังปฏิบัติหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความต้ังใจเกิดผลดีแก่ทาง
ราชการ หากเกิดปัญหาหรืออุปสรรคประการใด ให้รายงานผู้บังคับบัญชาทราบ เพื่อหาแนวทางแก้ไขต่อไป 
           ส่ัง  ณ  วันท่ี ………… เดือน ………………………… พ.ศ. ........……. 
 
 
      ว่าท่ีร้อยตรี 
             (ณชธร  รอบคอบ) 
                                  ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ 

 



 

 บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ    ธุรกิจ…………………………………แผนกวิชา………………………………….วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์                      
ท่ี                 /๒๕๖๔ วันที่         
เร่ือง   ขออนุญาตเชิญประชุมคณะกรรมการด าเนินงานธุรกิจ.................................... 

เรียน คณะกรรมการด าเนินงานธุรกิจ.................................... 

ตามท่ีธุรกิจ .... . .. . . .. . . .. . .. . . .. . . .. . . .. . .. ได้ขออนุญาตด าเนินงานตามแผนธุรกิจ ธุรกิจ
......................................... ประจ าปีงบประมาณ .............................   เพื่อส่งเสริมการท าธุรกิจในสถานศึกษา  
ให้ความรู้ในการเป็นผู้ประกอบการ  น าไปสู่หารพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานอาชีวศึกษาเพื่อเพิ่มปริมาณ
ผู้เรียน 

ในการนี้ (ช่ือ นศ.) ................................................................ ระดับ ....................................... 
สาขาวิชา ............................................. ต าแหน่ง ..................................................... ขออนุญาตเชิญประชุม
คณะกรรมการด าเนินงานธุรกิจ................................................................... ท่ีมีรายช่ือดังแนบประชุมโดยพร้อม
เพรียงกันในวันท่ี ......................................................................  เวลา ................................ น.                          
ณ ............................................... 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกันตามวันเวลาดังกล่าว 
 

ลงช่ือ       ลงช่ือ 
        (.............................................)    (.............................................) 
นักศึกษา ระดับ...................      ครูท่ีปรึกษาธุรกิจ      
สาขาวิชา.........................................                                                           
 
 
ลงช่ือ   ลงช่ือ 
        ( นายอดิลัน   คล่องแคล่ว )         ( นางสาวเบญจมาภรณ์  สินตุ้น ) 
         หัวหน้างานศูนย์บ่มเพาะฯ        หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผลการค้าฯ 

 

ความคิดเห็น รองผู้อ านวยการฯ ฝ่ายแผนงานฯ          ความคิดเห็น ผู้อ านวยการฯ 
…………………………………………………………………  ………………………………………………….……………… 
…………………………………………………………...……  ........................…………………………….……………… 
…………………………………………………………………     ………………………………………………….……………… 

ลงช่ือ       ว่าท่ีร้อยตรี    
     (นางสาววิภาพร  ยอดอุดม)      (ณชธร  รอบคอบ)          
      รองผู้อ านวยการฯ ฝ่ายแผนงานฯ                    ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ 

แบบ สค.03 



 

 

รายชื่อคณะกรรมการด าเนินงาน ................................................... 
โครงการ ..……………………………… 

ประจ าปีงบประมาณ ............................... 
ในวันท่ี ............................................................... เวลา ............................. น. 

ณ ........................................................................... 
 

ท่ี ชื่อ – สกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1.    
2.    
3.    
4.    
๕.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ใบลงชื่อเข้าร่วมประชุม ................................................... 
โครงการ ..……………………………… 

ประจ าปีงบประมาณ ............................... 
ในวันท่ี ............................................................... เวลา ............................. น. 

ณ ........................................................................... 
 

ท่ี ชื่อ – สกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1.    
2.    
3.    
4.    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานธุรกิจ ......................................... 
โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุม่ผู้เรียนอาชีวศึกษา 

ประจ าปีงบประมาณ ................................. 
คร้ังที่ …………. /…………… 

วันที่……………………  เดือน……………………………….พ.ศ.  ……………. 
ณ ………………………………………………..  เวลา ………………………. น. 

 
 

ระเบียบวาระที่  1  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ 
1.1 ...……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
1.2 …………………….……………………………………………………………………………………...………………………… 
1.3 .……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
1.4 ...…………………….……………………………………………………………………………………………………………… 

ระเบียบวาระที่  2  รับรองรายงานคร้ังที่แล้ว  
2.1 ...……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
2.2 …………………….……………………………………………………………………………………...………………………… 
2.3 .……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2.4 ...…………………….……………………………………………………………………………………………………………… 

 
ระเบียบวาระที่  3  เรื่องเสนอให้ที่ประชุมทราบ 

3.1 ...……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
3.2 …………………….……………………………………………………………………………………...………………………… 
3.3 .……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3.4 ...…………………….……………………………………………………………………………………………………………… 

  
ระเบียบวาระที่  4  เรื่องท่ีเสนอเพือ่พิจารณา 

4.1 ...……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
4.2 …………………….……………………………………………………………………………………...………………………… 
4.3 .……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
4.4 ...…………………….……………………………………………………………………………………………………….........

  
ระเบียบวาระที่  5  เร่ืองอื่น ๆ  

5.1 ...……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
5.2 …………………….……………………………………………………………………………………...………………………… 
5.3 .……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
5.4 .……………………………………………………………………………………………………………………………………… 



 

 บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ    ธุรกิจ…………………………………แผนกวิชา………………………………….วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์                      
ท่ี                 /๒๕๖๔ วันที่         
เร่ือง   รายงานผลการประชุม 

เรียน ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ 

ตามท่ี .........................................................  มีการประชุม ในวันท่ี ............................................. ... 
เวลา ......................... น.  ณ ......................................................................  เรื่อง งบประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินงานธุรกิจ .........................................  ภายใต้โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียน
อาชีวศึกษา ประจ าปีงบประมาณ ................................. ความละเอียดทราบแล้วนั้น 

ในการนี้ ได้ประชุมเสร็จเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว จึงขออนุญาตรายงานผลการประชุมดังกล่าวตามท่ีแนบ
มาด้วยแล้ว 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 

ลงช่ือ       ลงช่ือ 
        (.............................................)    (.............................................) 
นักศึกษา ระดับ................... สาขาวิชา.........................................                         ครูท่ีปรึกษาธุรกิจ     
ผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ โครงการ ........................  
 
 
ลงช่ือ   ลงช่ือ 
        ( นายอดิลัน   คล่องแคล่ว )         ( นางสาวเบญจมาภรณ์  สินตุ้น ) 
         หัวหน้างานศูนย์บ่มเพาะฯ        หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผลการค้าฯ 

 

ความคิดเห็น รองผู้อ านวยการฯ ฝ่ายแผนงานฯ          ความคิดเห็น ผู้อ านวยการฯ 
…………………………………………………………………  ………………………………………………….……………… 
…………………………………………………………...……  ........................…………………………….……………… 
…………………………………………………………………     ………………………………………………….……………… 

ลงช่ือ       ว่าท่ีร้อยตรี    
     (นางสาววิภาพร  ยอดอุดม)      (ณชธร  รอบคอบ)          
      รองผู้อ านวยการฯ ฝ่ายแผนงานฯ                    ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์       
 

แบบ สค.04 



 

รายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานธุรกิจ ......................................... 
โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุม่ผู้เรียนอาชีวศึกษา 

ประจ าปีงบประมาณ ................................. 
คร้ังที่ …………. /…………… 

วันที่……………………  เดือน……………………………….พ.ศ.  ……………. 
ณ ………………………………………………..  เวลา ………………………. น. 

 
ผู้มาประชุม 

1. …………………………………………………………… ครูท่ีปรึกษา  ประธานการประชุม 
2. …………………………………………………………… นักศึกษา ............. สาขา......................... 
3. ……………………………………………………………  นักศึกษา ............. สาขา......................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ สค.05 



 

เร่ิมประชุมเวลา ........................... น. 
 เมื่อประธานกล่าวเปิดประชุมแล้ว ได้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้ 
ระเบียบวาระที่  1  เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
 ………………………………………. ครูท่ีปรึกษาธุรกิจ............................................... ประธานแจ้งท่ีประชุม
ทราบดังนี้ 

1.1 ...……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
1.2 …………………….……………………………………………………………………………………...………………………… 

 ที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระที่  2  เร่ืองรับรองรายงานการประชุมคร้ังที่แล้ว  
2.1 ...……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
2.2 …………………….……………………………………………………………………………………...………………………… 

 
ระเบียบวาระที่  3  เรื่องเสนอให้ที่ประชุมทราบ 

3.1 ...……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
3.2 …………………….……………………………………………………………………………………...………………………… 

 ที่ประชุม รับทราบ 
  
ระเบียบวาระที่  4  เรื่องเสนอเพือ่พิจารณา 

4.1 ...……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
4.2 …………………….……………………………………………………………………………………...………………………… 
  

ระเบียบวาระที่  5  เร่ืองอื่น ๆ  
5.1 ...……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
5.2 …………………….……………………………………………………………………………………...………………………… 

 
เลิกประชุม เวลา ............................... น. 
 
         ................................................. 
         ( ............................................ ) 
              ผู้จดรายงานการประชุม 
 
            
         ................................................. 
         ( ............................................ ) 
             ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 



 

ประมวลภาพการประชุม  
คณะกรรมการด าเนินงานธุรกิจ……………………………………. 

โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุม่ผู้เรียนอาชีวศึกษา 
ประจ าปีงบประมาณ ................................. 

คร้ังที่ …………. /…………… 
วันที่……………………  เดือน……………………………….พ.ศ.  ……………. 

ณ ………………………………………………..   
 

 



แบบนิเทศ ติดตามการประกอบธุรกิจของผู้เรียน 
โดยคณะกรรมการนิเทศศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์     ประจ าปีการศึกษา๒๕๖..................... 
 

ลักษณะของธุรกิจ     ธุรกิจใหม่     ธุรกิจต่อเนื่อง  
1. ช่ือธุรกิจ............................................................................................................................................................ 
2. สถานท่ีต้ังธุรกิจ............................................................................................................................................... 
3. ครูท่ีปรึกษาธุรกิจ (นาย/นาง/นางสาว)............................................................................................................ 
4. ผู้รับผิดขอบ 1…………………………………………………………………………….         
  2…………………………………………………………………………….  
  3……………………………………………………………………………. 
  4……………………………………………………………………………. 
  5……………………………………………………………………………. 
  6……………………………………………………………………………. 
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.....………………………………………………………………...........……………………….......   
  ..................................................................................................................................................    
 
 

ลงช่ือ..............................................ผู้นิเทศ           
(......................................................) 

วันท่ี........เดือน.........................พ.ศ................ 

แบบ สค.0๖ 



แบบ สค.07 

 บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ    ธุรกิจ…………………………………แผนกวิชา………………………………….วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์                      
ท่ี                 /2564 วันที่         
เร่ือง   รายงานผลการนิเทศติดตาม 

เรียน ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ 

สิ่งที่แนบมาด้วย   รายงานผลการนิเทศติดตาม    จ านวน 1  ชุด 

ตามค าส่ังท่ี……………………………………………ลงวันท่ี………………………………….ได้มอบหมายให้ข้าพเจ้า 
……………………………………………………………ต าแหน่ง…………………………………………………เข้านิเทศติดตามการ
ด าเนินงานธุรกิจ…………………………………………………….นั้น 

ในการนี้ ข้าพเจ้า……………………………………………………………....ขอรายงานผลการนิเทศติดตามผลการ
ด าเนินงานธุรกิจ………………………………….. ดังเอกสารแนบ 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 

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

ครู/ผู้นิเทศติดตาม 
 
ลงช่ือ   ลงช่ือ 
        ( นายอดิลัน   คล่องแคล่ว )         ( นางสาวเบญจมาภรณ์  สินตุ้น ) 
         หัวหน้างานศูนย์บ่มเพาะฯ        หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผลการค้าฯ 

 

ความคิดเห็น รองผู้อ านวยการฯ ฝ่ายแผนงานฯ          ความคิดเห็น ผู้อ านวยการฯ 
…………………………………………………………………  ………………………………………………….……………… 
…………………………………………………………...……  ........................…………………………….……………… 
…………………………………………………………………     ………………………………………………….……………… 

ลงช่ือ       ว่าท่ีร้อยตรี    
     (นางสาววิภาพร  ยอดอุดม)      (ณชธร  รอบคอบ)          
      รองผู้อ านวยการฯ ฝ่ายแผนงานฯ                    ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์       
 

 



แบบ สค.๐๘ 

สมุดรายวันท่ัวไป 

ธุรกิจ………………………………………………………………………. 
พ.ศ. 2556 รายการ เลขที่

บัญชี 
เดบิต เครดิต 

เดือน  วันที่ บาท สต. บาท สต. 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

ลงช่ือ       ลงช่ือ 
        (.............................................)    (.............................................) 
นักศึกษา ระดับ................... สาขาวิชา.........................................                         ครูท่ีปรึกษาธุรกิจ     
ผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ โครงการ ........................  
 
 
ลงช่ือ   ลงช่ือ 
        ( นายอดิลัน   คล่องแคล่ว )         ( นางสาวเบญจมาภรณ์  สินตุ้น ) 
         หัวหน้างานศูนย์บ่มเพาะฯ        หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผลการค้าฯ 

ความคิดเห็น รองผู้อ านวยการฯ ฝ่ายแผนงานฯ          ความคิดเห็น ผู้อ านวยการฯ 
…………………………………………………………………  ………………………………………………….……………… 
…………………………………………………………...……  ........................…………………………….……………… 
…………………………………………………………………     ………………………………………………….……………… 

ลงช่ือ       ว่าท่ีร้อยตรี    
     (นางสาววิภาพร  ยอดอุดม)      (ณชธร  รอบคอบ)          
      รองผู้อ านวยการฯ ฝ่ายแผนงานฯ                    ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ 



แบบ สค.๐๙ 

งบก ำไรขำดทุน 
ธุรกิจสำรพัดช่ำง มำร์ท 

ส ำหรับระยะเวลำ ปีสิ้นสุด………………………………….. 
 
 
 

รำยได้ 
 
 
 
 
 
 
ค่ำใช้จ่ำย 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

      (………..……………………………..)     (………..……………………………..)   
                 เจ้าหน้าท่ีการบัญชี                                             ครูท่ีปรึกษา 
 

 
 
 

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

      (………..……………………………..)     (………..……………………………..)   
               ครูท่ีปรึกษาด้านบัญช ี                                     ครูท่ีปรึกษาด้านบัญชี           

 
 
 



แบบ สค.๑๐ 

 
งบดุล 

สารพัดช่าง มาร์ท 
ณ วันที่ ………………………………………….. 

 
 
 

สินทรัพย ์
 
 
 
 
 
 
  รวมสินทรัพย์ 
 
 
หนี้สินและส่วนของเจ้าของ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

      (………..……………………………..)     (………..……………………………..)   
                 เจ้าหน้าท่ีการบัญชี                                             ครูท่ีปรึกษา 
 

 
 
 
 

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

      (………..……………………………..)     (………..……………………………..)   
               ครูท่ีปรึกษาด้านบัญชี                                      ครูท่ีปรึกษาด้านบัญชี           



แบบ สค.๑๑ 

                     
 
 
                       หมายเลขสมาชิก………………… 

ใบสมัครเข้ารับการพัฒนาศักยภาพเพื่อเป็นผูป้ระกอบการ 
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์   จังหวัด สุราษฎร์ธาน ี

ประจ าปีงบประมาณ ………………………….. 
 

เรียน  หัวหน้าศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 
 
ข้าพเจ้า (นาย/นางสาว)…………………………………………………………….. รหัสนักศึกษา……………………………………
เลขประจ าตัวประชาชน ……………………………………………………………………………………………………………………….. 
อยู่บ้านเลขท่ี…………………ถนน…………………………หมู่ท่ี………………..ต าบล…………………………………………………. 
อ าเภอ…………………………….จังหวัด…………………………………..รหัสไปรษณีย์………………………………………………. 
หมายเลขโทรศัพท์……………………………………E-mail Address……………………………………………………………….. 
ขณะนี้ก าลังศึกษาอยู่แผนกวิชา…………………………………………..ระดับ…………………….ช้ันปีท่ี………………………. 
           ข้าพเจ้า มีความประสงค์ขอเข้ารับการพัฒนาศักยภาพเพื่อเป็นผู้ประกอบการ จากศูนย์บ่มเพาะ 
ผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ของสถานศึกษา ของสถานศึกษา ในปีการศึกษา…………………………………………… 
 
 
                                                                                 ลงช่ือ………………………………….ผู้สมัคร 
                                                                                   (…………………………………………) 
                                                                                     วันท่ี………………………………. 
 
พิจารณาแล้ว  อนุญาต  ไม่อนุญาต เนื่องจาก……………………………………………………………………………… 
 
 

                                                                             ลงช่ือ………………………………….ผู้สมัคร 
                                                                                   (…………………………………………) 
                                                                           หัวหน้าศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 
                                                                                     วันท่ี………………………………. 
 

      ติดรูปถ่าย 
    ขนาด 1 นิ้ว 



 

 บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ    ธุรกิจ…………………………………แผนกวิชา………………………………….วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์                      
ท่ี                 /๒๕๖๔ วันที่         
เร่ือง   ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ ธุรกิจ ……………………………………..ประจ าปีการศึกษา……………………… 

เรียน ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ 

ตามท่ี ธุรกิจ.........................................................วิทยาลัยเทนิคกาญจนดิษฐ์ ได้รับการอนุมัติจัดสรร
งบประมาณจากโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา ประจ าปีการศึกษา  
๒๕๖............นั้น 

ในการนี้  เพื่ อให้การด าเนินงานดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตรงตามวัตถุประสง ค์
ธุรกิจ………………………………….จึงขออนุญาตประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมให้นักเรียน นักศึกษา หรือผู้ท่ีมี
ความสนใจทราบข้อมูลข่าวสารของธุรกิจผ่านทางช่องทางต่อไปนี้  

๑. ติดโปสเตอร์ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์งานกิจกรรม 
๒. แจ้งข่าวสารหน้าเสาธง 
๓. ช่องทางเว็บไซต์วิทยาลัย 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 

ลงช่ือ       ลงช่ือ 
        (.............................................)    (.............................................) 
นักศึกษา ระดับ................... สาขาวิชา.........................................                         ครูท่ีปรึกษาธุรกิจ     
ผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ โครงการ ........................  
 
ลงช่ือ   ลงช่ือ 
        ( นายอดิลัน   คล่องแคล่ว )         ( นางสาวเบญจมาภรณ์  สินตุ้น ) 
         หัวหน้างานศูนย์บ่มเพาะฯ        หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผลการค้าฯ 

 

ความคิดเห็น รองผู้อ านวยการฯ ฝ่ายแผนงานฯ          ความคิดเห็น ผู้อ านวยการฯ 
…………………………………………………………………  ………………………………………………….……………… 
…………………………………………………………...……  ........................…………………………….……………… 
…………………………………………………………………     ………………………………………………….……………… 

ลงช่ือ       ว่าท่ีร้อยตรี    
     (นางสาววิภาพร  ยอดอุดม)      (ณชธร  รอบคอบ)          
      รองผู้อ านวยการฯ ฝ่ายแผนงานฯ                    ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์       
 

แบบ สค.๑๒ 



 

 บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ    ธุรกิจ…………………………………แผนกวิชา………………………………….วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์                      
ท่ี                 /๒๕๖๔ วันที่         
เร่ือง   รายงานผลการประชาสัมพันธ์ ธุรกิจ ……………………………………..ประจ าปีการศึกษา……………………… 

เรียน ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ 

ตามท่ี ธุรกิจ.........................................................วิทยาลัยเทนิคกาญจนดิษฐ์ ได้รับการอนุมัติจัดสรร
งบประมาณจากโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา ประจ าปีการศึกษา  
๒๕๖............นั้น 

ในการนี้ ธุรกิจ.........................................................ได้ด าเนินการประชาสัมพันธ์ข่าวสารของธุรกิจเป็น
ท่ีเรียบรอ้ยแล้วดังช่องทางต่อไปนี้ 

๑. ติดโปสเตอร์ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์งานกิจกรรม 
๒. แจ้งข่าวสารหน้าเสาธง 
๓. ช่องทางเว็บไซต์วิทยาลัย 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 

ลงช่ือ       ลงช่ือ 
        (.............................................)    (.............................................) 
นักศึกษา ระดับ................... สาขาวิชา.........................................                         ครูท่ีปรึกษาธุรกิจ     
ผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ โครงการ ........................  
 
ลงช่ือ   ลงช่ือ 
        ( นายอดิลัน   คล่องแคล่ว )         ( นางสาวเบญจมาภรณ์  สินตุ้น ) 
         หัวหน้างานศูนย์บ่มเพาะฯ        หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผลการค้าฯ 

 

ความคิดเห็น รองผู้อ านวยการฯ ฝ่ายแผนงานฯ          ความคิดเห็น ผู้อ านวยการฯ 
…………………………………………………………………  ………………………………………………….……………… 
…………………………………………………………...……  ........................…………………………….……………… 
…………………………………………………………………     ………………………………………………….……………… 

ลงช่ือ       ว่าท่ีร้อยตรี    
     (นางสาววิภาพร  ยอดอุดม)      (ณชธร  รอบคอบ)          
      รองผู้อ านวยการฯ ฝ่ายแผนงานฯ                    ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์       
 

แบบ สค.๑๓ 



 
 
 
 

บัญชีรายรับ – รายจ่าย 
 

ค ำชี้แจง ให้นักเรียน นักศึกษำ บันทึกข้อมูลทำงกำรเงิน ลงในแบบฟอร์มนี้ ทุกครั้งที่มีกำร
เคล่ือนไหวทำงกำรเงิน  และส่งมำยัง อ.ทิพวรรณ   ทุกสิ้นเดือน เพื่อด ำเนินกำรจัดท ำงบบัญชีต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บัญชีรายรับ – รายจ่าย 
โครงการศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ธุรกิจ ………………………………. 

ประจ าเดือน..................................พ.ศ. ................... 
 
วัน เดือน ป ี รายการ รายรับ  รายจ่าย  คงเหลือ  หมายเหตุ 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 
ลงช่ือ       ลงช่ือ 
        (.............................................)    (.............................................) 
นักศึกษา ระดับ................... สาขาวิชา.........................................                         ครูท่ีปรึกษาด้านบัญชี     
ผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ โครงการ ........................  
 
ลงช่ือ   ลงช่ือ 
        ( ………………………………………………….. )           ( นายอดิลัน  คล่องแล่ว ) 
                     ครูท่ีปรึกษาธุรกิจ            หัวหน้างานศูนย์บ่มเพาะฯ 
 
ลงช่ือ  ความคิดเห็น รองผู้อ านวยการฯ ฝ่ายแผนงานฯ 
        ( นางสาวเบญจมาภรณ์  สินตุ้น )   ………………………………………………………………… 
      หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผลการค้าฯ   …………………………………………………………...…… 
  …………………………………………………………………  
 ลงช่ือ   
   (นางสาววิภาพร  ยอดอุดม) 
         รองผู้อ านวยการฯ ฝ่ายแผนงานฯ  

                       ความคิดเห็น ผู้อ านวยการฯ 
                  ………………………………………………….……………… 
                  ........................…………………………….……………… 
                 ………………………………………………….……………… 

   ว่าท่ีร้อยตรี    
          (ณชธร  รอบคอบ)          
                          ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์    



วิธีจัดท าบัญชีอย่างง่าย เพื่อสร้างรายได้ให้ธุรกิจอย่างมืออาชีพ 
ตัวอย่ำงกำรบันทึกบัญชีรำยรับรำยจ่ำย 2 รูปแบบ เพื่อให้ผู้ประกอบกำรเห็นภำพและสำมำรถน ำไปปรับใช้

กับกิจกำรของตนเองได้ง่ำยยิ่งขึ้น  ตัวอย่ำงกำรบนัทึกบัญชีท้ัง 2 แบบเป็นพื้นฐำนของกำรจัดท ำบัญชีท่ัวไป ท่ีเหมำะ
ส ำหรับกิจกำรเจ้ำของคนเดียวหรือธุรกิจ SME เล็ก ๆ 

 
ตัวอย่างที่ 1 การบันทึกบันชีราย รับรายจ่าย (กิจการด้านการให้บริการ) 
 

บัญชีรายรับ – รายจ่าย 
ร้านภัทราภรณ์ ซัก อบ รีด 

ประจ าเดือน  สิงหาคม  พ.ศ. 2559 

 
 

จำกตัวอย่ำง จะเห็นว่ำกำรบันทึกบัญชีมีรำยละเอียดหรือข้อมูลตัวเลขให้ผู้ประกอบกำรได้น ำไปใช้ประโยชน์
ได้หลำยด้ำน เช่น 

1. ผู้ประกอบกำรสำมำรถรับรู้ยอดเงินสดคงเหลือในมือของแต่ละวัน     
2. รับรู้ว่ำมีรำยรับด้ำนใดเกิดขึ้นบ้ำง ท่ีสำมำรถน ำมำวิเครำะห์เพื่อบริหำรกิจกำรท ำให้มีรำยได้เพิ่มขึ้น 
3. ทรำบยอดรำยจ่ำยและสำมำรถควบคุมำค่ำใช้จ่ำยให้ลดลง ท ำให้มีผลก ำไรเพิ่มมำกขึ้น   
4. หำกต้องกำรท ำบัญชีแยกประเภทเพิ่มขึ้น ก็สำมำรถท ำได้ เพียงระบุหน้ำบัญชีแยกประเภทไว้ท่ี  ช่องหน้ำ

บัญชี (ตำมตำรำง) ก็จะท ำให้ทรำบผลรวมของแต่ละรำยกำรได้โดยไม่ต้องรอสรุปยอดส้ินเดือน 
 
ตัวอย่างที่ 2 การบันทึกบันชีราย รับรายจ่าย (กิจการด้านการให้บริการ) 
 

บัญชีรายรับ – รายจ่าย 



ร้านภัทราภรณ์ ซัก อบ รีด 
ประจ าเดือน  สิงหาคม  พ.ศ. 2559 

 
 

จำกตัวอย่ำงกำรบันทึกบัญชีรำยรับรำยจ่ำย จะเห็นว่ำรูปแบบท่ีสองไม่เน้นรำยละเอียดปลีกย่อย  เพรำะในแต่
ละวันจะรวมรำยรับทุกประเภทเข้ำด้วยกันเป็นรำยกำรเดียวเช่นเดียวกับค่ำใช้จ่ำยรำยกำรท่ีบันทึกลงในบัญชีส่วนใหญ่
จะมีเพียง รำยรับ รำยจ่ำย และเงินฝำกธนำคำร รูปแบบบัญชีเหมำะส ำหรับน ำไปประยุกต์ใช้กับกิจกำรประเภทร้ำนค้ำ
ร้ำนอำหำรหรืองำนบริกำรท่ีสำมำรถค ำนวณผลก ำไรในแต่ละวันได้อย่ำงคร่ำว ๆ  จำกตัวอย่ำงกำรบันทึกบัญชีรำยรับ
รำยจ่ำย จะเห็นว่ำรูปแบบท่ีสองไม่เน้นรำยละเอียดปลีกย่อย  เพรำะในแต่ละวันจะรวมรำยรับทุกประเภทเข้ำด้วยกัน
เป็นรำยกำรเดียวเช่นเดียวกับค่ำใช้จ่ำย 
 



บัญชีลงเวลาการปฏิบัติงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 
 

ธุรกิจ ……………………………………………………………… 
ณ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์   วันที่...........เดือน.........................พ.ศ.............. 

 

ล าดับ ชื่อ-สกุล ลายมือชื่อ เวลามา ลายมือชื่อ เวลากลับ หมายเหตุ 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 

ลงช่ือ       ลงช่ือ 
        (.............................................)    (.............................................) 
นักศึกษา ระดับ................... สาขาวิชา.........................................                         ครูท่ีปรึกษาธุรกิจ     
ผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ โครงการ ........................  
 
 
ลงช่ือ   ลงช่ือ 
        ( นายอดิลัน   คล่องแคล่ว )         ( นางสาวเบญจมาภรณ์  สินตุ้น ) 
         หัวหน้างานศูนย์บ่มเพาะฯ        หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผลการค้าฯ 

 

ความคิดเห็น รองผู้อ านวยการฯ ฝ่ายแผนงานฯ          ความคิดเห็น ผู้อ านวยการฯ 
…………………………………………………………………  ………………………………………………….……………… 
…………………………………………………………...……  ........................…………………………….……………… 
…………………………………………………………………     ………………………………………………….……………… 

ลงช่ือ       ว่าท่ีร้อยตรี    
     (นางสาววิภาพร  ยอดอุดม)      (ณชธร  รอบคอบ)          
      รองผู้อ านวยการฯ ฝ่ายแผนงานฯ                    ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์   



แบบบันทึกการปฏิบัติงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 
  ธุรกิจ…………………………………………….. 

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ 

วัน / เดือน /ป ี กิจกรรมการปฏิบัติงาน 
ลงชื่อผู้บันทึกการ

ปฏิบัติงาน 
ลงชื่อครูที่ปรึกษา 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

ลงช่ือ       ลงช่ือ 
        (.............................................)     (.............................................)  
นักศึกษา ระดับ  ...................าาิาาขชา.........................................                          ครูท่ีปรึกษาธุรกขจ     
ผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ โครงการ  ........................ 
 
 
ลงช่ือ   ลงช่ือ 

         (นายอดขลัน   คล่องดคล่า )           (นางาาาเบ จมาภรม์  าขนสุ้น )  
         หัาหน้างานศูนย์บ่มเพาะฯ        หัาหน้างานา่งเารขมผลขสผลการค้าฯ 
 

คาามคขดเห็น รองผู้อ านายการฯ ฝ่ายดผนงานฯ          คาามคขดเห็น ผู้อ านายการฯ 
…………………………………………………………………  ………………………………………………….……………… 
…………………………………………………………...……  ........................…………………………….……………… 
…………………………………………………………………     ………………………………………………….……………… 

ลงช่ือ       า่าท่ีร้อยสรี    
     (นางาาาาขภาพร  ยอดอุดม)       (มชธร  รอบคอบ)          
      รองผู้อ านายการฯ ฝ่ายดผนงานฯ                    ผู้อ านายการาขทยาลัยเทคนขคกา จนดขษฐ์   



 

 บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ    ธุรกิจ…………………………………แผนกวิชา………………………………….วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์                      
ท่ี                 /๒๕๖๔ วันที่         
เร่ือง   ขออนุญาตยกเลิกการด าเนินงานธุรกิจ…………………………………………………. 

เรียน ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ 

ตามท่ีวิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์มอบหมายให้แผนกวิชา……………………………………………………………
ด าเนินการจัดต้ังธุรกิจ ......................................................... โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจ านวน 
…………………………บาท ประจ าปีการศึกษา …………………………………นั้น 

ในการนี้  แผนกวิ ชา……………………………………………….ขออนุญาตยก เ ลิกการด า เนิน ง าน ใน
ธุรกิจ………………………………………………..ต้ังแต่วัน ท่ี ……………………………………………………………………………….
เป็นต้นไป เนื่องจาก …………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…… 
ท้ังนี้ทางธุรกิจ………………………………………………………ได้ส่งมอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ดังรายการต่อไปนี้ 

๑. ………………………………………………………………………………………… 
๒. ………………………………………………………………………………………… 
๓. ………………………………………………………………………………………… 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาด าเนินการต่อไป 
 

ลงช่ือ       ลงช่ือ 
        (.............................................)    (.............................................) 
นักศึกษา ระดับ................... สาขาวิชา.........................................                         ครูท่ีปรึกษาธุรกิจ     
ผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ โครงการ ........................  
 
 
ลงช่ือ   ลงช่ือ 
        ( นายอดิลัน   คล่องแคล่ว )         ( นางสาวเบญจมาภรณ์  สินตุ้น ) 
         หัวหน้างานศูนย์บ่มเพาะฯ        หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผลการค้าฯ 

ความคิดเห็น รองผู้อ านวยการฯ ฝ่ายแผนงานฯ          ความคิดเห็น ผู้อ านวยการฯ 
…………………………………………………………………  ………………………………………………….……………… 
…………………………………………………………...……  ........................…………………………….……………… 
…………………………………………………………………     ………………………………………………….……………… 

ลงช่ือ       ว่าท่ีร้อยตรี    
     (นางสาววิภาพร  ยอดอุดม)      (ณชธร  รอบคอบ)          
      รองผู้อ านวยการฯ ฝ่ายแผนงานฯ                    ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์     



ปฎิทินการปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๓ 
ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา  วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ 

 

วัน / เดือน / ปี รายการปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 

พฤษภาคม 
 

 ประชุมสรุปผลการด าเนินงานปีที่ผา่นมา 
 เตรียมความพร้อมการด าเนินงานประจ าปี 

ศูนยบ์่มเพาะผูป้ระกอบการอาชีวศึกษา 
วทิยาลยัเทคนิคกาญจนดิษฐ ์

มิถุนายน 
 

 ประชาสมัพนัธ ์
- รับสมคัรนักเรียนนักศึกษาเขา้ร่วมโครงการบ่ม

เพาะฯ 
- คดัเลือก/ประเมินศกัยภาพผูเ้ขา้รับการบ่มเพาะฯ 
- พจิารณาจดัสรรงบประมาณ 
- เสนอโครงการเพือ่ขออนุมตัิ 
- ติดต่อประสานงานวิทยากร/สถานที่ ดูงาน,

หนงัสือขอความอนุเคราะห์ 
- จดัท าค  าสัง่มอบหมายหนา้ที่ 
- เชิญประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 
- ประชาสมัพนัธ ์
- ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานอบรม 

 ด าเนินการอบรมเตรียมความพร้อมส าหรับการเป็น
ผูป้ระกอบการใหม่ 
- ด า เ นินการอบรมการเขียนแผนธุรกิจและ

ประเมินแผนธุรกิจ 
- ศึกษาดูงานสถานประกอบการและสถานศึกษา

ภายนอก 
- จดัท าหนงัสือขอบคุณวทิยากร 
- ประเมินผล/สรุปผลการด าเนินงานอบรม/ศึกษาดู

งาน 
- รายงานผลการด าเนินงานอบรม/ศึกษาดูงาน 

 
 
 
 
 
 
 
ศูนยบ์่มเพาะผูป้ระกอบการอาชีวศึกษา  
วทิยาลยัเทคนิคกาญจนดิษฐ ์



วัน / เดือน / ปี รายการปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 

กรกฎาคม 
 

 พจิารณาคดัเลือกแผนธุรกิจ 
- จดัสรรงบประมาณตามแผนธุรกิจ 
- เสนอโครงการเพือ่ขออนุมติัแผนธุรกิจ 
- จดัท าค  าสัง่มอบหมายหนา้ที่ 
- เชิญประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 
- ประชาสมัพนัธ ์
- ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานตามแผนธุรกิจ 

 
 
ศูนยบ์่มเพาะผูป้ระกอบการอาชีวศึกษา  
วทิยาลยัเทคนิคกาญจนดิษฐ ์

กรกฎาคม –ตุลาคม 
 ด าเนินงานบ่มเพาะการเป็นผูป้ระกอบการตามแผน

ธุรกิจ 
กลุ่มธุรกิจแต่ละแผนกวชิา 

ตุลาคม 
 นิเทศ ติดตาม ให้ค  าแนะน าปรึกษากลุ่มธุรกิจ คร้ังที่ 

๑ 
 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนธุรกิจ รอบที่ ๑ 

กลุ่มธุรกิจแต่ละแผนกวชิา / 
ศูนยบ์่มเพาะผูป้ระกอบการอาชีวศึกษา  
วทิยาลยัเทคนิคกาญจนดิษฐ ์

พฤศจิกายน – 
กุมภาพนัธ ์

 

 ด าเนินงานตามแผนธุรกิจ กลุ่มธุรกิจแต่ละแผนกวชิา 

กุมภาพนัธ ์
 

 นิเทศ ติดตาม ให้ค  าแนะน าปรึกษากลุ่มธุรกิจ คร้ังที่ 
๒ 

 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนธุรกิจ รอบที่ ๒ 

กลุ่มธุรกิจแต่ละแผนกวชิา / 
ศูนยบ์่มเพาะผูป้ระกอบการอาชีวศึกษา  
วทิยาลยัเทคนิคกาญจนดิษฐ ์

 
มีนาคม 

 

 นิเทศ ติดตาม ให้ค  าแนะน าปรึกษากลุ่มธุรกิจ คร้ังที่ 
๒ 

 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนธุรกิจ รอบที่ ๒ 
 ประเมินผลการประกอบการตามแผนธุรกิจ 
 สรุปผลการด าเนินงานตามแผนธุรกิจ 
 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนธุรกิจ 

กลุ่มธุรกิจแต่ละแผนกวชิา / 
ศูนยบ์่มเพาะผูป้ระกอบการอาชีวศึกษา  
วทิยาลยัเทคนิคกาญจนดิษฐ ์

เมษายน 
 สรุปผลการด าเนินงานศูนยบ์่มเพาะฯ 
 รวบรวม จดัท าเอกสารการด าเนินงานศูนยบ์่มเพาะฯ 

เพือ่เตรียมรับการประเมิน 

ศูนยบ์่มเพาะผูป้ระกอบการอาชีวศึกษา  
วทิยาลยัเทคนิคกาญจนดิษฐ ์

หมายเหตุ  ปฎิทินการปฎิบตัิงานอาจปรับเปล่ียนไดต้ามความเหมาะสม 



ปฏิทินการปฏิบัติงาน ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์   ประจ าปีการศึกษา   2563 
 

เดือน 

 

วนัที่ 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24   25  26   27   28  29  30  31 รวม 

พฤษภาคม  2563  ส อ A  B   ส อ C     ส อ      ส อ       ส อ  
มถุินายน     2563   D   ส อ      ส อ      ส อ      ส อ     
กรกฎาคม   2563    ส F  อ G H I    ส อ      ส อ      ส อ J K     

สิงหาคม     2563 ส อ      ส อ   L   ส อ      ส อ      ส อ   
กนัยายน     2563    M ส อ M     ส อ      ส อ      ส อ      

ตุลาคม       2563   ส อ      ส อ  N    ส อ     O ส อ      ส  
พฤศจิกายน  2563                   P P             

ธันวาคม   2563     อ Q อ    R Q ส อ      ส อ      ส อ    S  
มกราคม   2564 T ส อ      ส อ      ส อ      ส อ      ส อ  

กุมภาพันธ์  2564      ส อ      ส อ      ส อ     U ส อ     
มนีาคม  2564      ส อ      ส อ      ส อ      ส อ     

เมษายน  2564   ส อ  V    ส อ  W W W  ส อ      ส อ        
วนัจนัทร์ท่ี 4 พฤษภาคม 2563  A วนัฉตัรมงคล  วนัศุกร์ ท่ี 23 ตุลาคม  2563 O วนัปิยมหาราช  ประชุมสรุปผลการด าเนินงานปีท่ีผา่นมา 
วนัพุธท่ี  6 พฤษภาคม 2563 B วนัวิสาขบูชา วนัพฤหัสฯ,ศกุร์ท่ี 19,20 ตุลาคม 2563 P Special Public Holiday  เตรียมความพร้อมการด าเนินงานปีถดัไป 
วนัจนัทร์ท่ี 11 พฤษภาคม 2563 C พระราชพิธีพืชมงคล วนัเสาร์ ท่ี 5 ,11 ธนัวาคม 2563 Q วนัคลา้ยวนัพระราชสมภพฯ+ชดเชย  ประชาสัมพนัธ์,รับสมคัร นร.ร่วมโครงการ 
วนัพุธ ท่ี 3 มิถุนายน 2563  D วนัเฉลิมพระชนมพรรษาฯ วนัพฤหัสบดีท่ี10ธนัวาคม 2563 R วนัรัฐธรรมนูญ  เตรียมความพร้อมเป็นผูป้ระกอบการใหม่ 

วนัเสาร์ ท่ี 4 กรกฎาคม 2563 F วนัอาสาฬหบูชา วนัพฤหัสบดีท่ี31ธนัวาคม 2563 S วนัส่งทา้ยปีเก่า  พิจารณาคดัเลือกแผนธุรกิจ 
วนัอาทิตย ์ท่ี 5 กรกฏาคม 2563 G วนัเขา้พรรษา วนัศุกร์ท่ี 1 มกราคม 2564 T วนัข้ึนปีใหม่  ด าเนินงานบ่มเพาะตามแผนธุรกิจ 
วนัจนัทร์ท่ี 6 กรกฎาคม  2563 H วนัเขา้พรรษา วนัศุกร์ ท่ี 26 กุมภาพนัธ์ 2564 U วนัมาฆบูชา  นิเทศติดตามการด าเนินธุรกิจ,พร้อมรายงานผล 

วนัองัคารท่ี 7 กรกฎาคม 2563 I วนัหยดุชดเชยวนัอาฬสาหบูชา วนัองัคารท่ี 6 เมษายน 2564 V วนัจกัรี  ประเมินผลการประกอบธุรกิจตามแผนฯ 
วนัจนัทร์ท่ี 27 กรกฎาคม  2563 J วนัหยดุชดเชยวนัสงกรานต ์ วนัท่ี 13 – 15 เมษายน 2564 W วนัสงกรานต ์  สรุปผลการด าเนินงานเพ่ือรับการประเมินฯ 
วนัองัคารท่ี 28 กรกฎาคม  2563 K วนัเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10    ประชุมประจ าเดือน  
วนัพุธ ท่ี 12 สิงหาคม  2563 L วนัเฉลิมพระชนมพรรษาฯ    
วนัศุกร์จนัทร์ท่ี 4,7 กนัยายน 2563 M วนัหยดุชดเชยสงกรานต ์    
วนัองัคาร ท่ี 13 ตุลาคม  2563 N วนัคลา้ยวนัสวรรคพระบาทฯ    


