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ค าน า 

                 แผนปฏิบัติการงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖๓  ของวิทยาลัย

การอาชีพตะกั่วป่า นี้ เป็นเครื่องมือส า คัญท่ีจะช่วยให้การพัฒนาศูนย์บ่มเพาะเพื่อการศึกษาให้เป็นแหล่ งการ

เรียนรู้ และบ่มเพาะนักเรียน นักศึกษาเป็นผู้ประกอบการและต่อยอดธุรกิจให้มีความมั่นคงและยั่งยืนและเพื่อให้

การใช้ จ่ายงบประมาณประจ า ปี เป็นไปตามยุทธ์ ศาสตร์  นโยบาย ของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และ

ส านักงานคณะกรรมการกา รอาชีวศึกษาและสามารถควบคุมการ ใช้  จ่ายเงิน จึงได้  จัดท า แผนปฏิบัติการ

ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ และยังมุ่งเน้นการใช้เงินงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ประโยชน์ ประหยัด 

และถูกต้องตามระเบียบราชการ ท้ายนี้ หากแผนปฏิบัติการประจ าปีนี้มีส่วนหนึ่งส่วนใดขาดตกบกพร่ อง ผู้จัดท า

และรวบรวมแผนปฏิบัติการประจ าปีนี้ ขอน้อมรับเพื่อแก้ไขและขออภัยไว้ ณ ท่ีนี้ด้วย 

คณะผู้จัดท า 
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สภาพทั่วไปของสถานศึกษา 

สืบเนื่องจากนโนบายกระทรวงศึกษาธิการ ประสงค์จะขยายโอกาสการอาชีวศึกษาเพื่อเพิ่มโอกาส  ใน
การศึกษาทางวิชาชีพ โดยให้สถานศึกษาสามารถจัดการเรียนการสอนวิชาชีพและฝึกอบรมวิชาชีพ  ทุกประเภท
วิชาชีพ ความพร้อมและความต้องการของผู้เรียนแต่ละสถานศึกษา เช่น ประเภทวิชาอุตสาหกรรม  พาณิชยก
รรม/ บริหารธุรกิจ อุตสาหกรรมการท่องเท่ียว คหกรรม หรือเกษตรกรรม หรือเกษตรก รรม  โดยใช้ช่ือว่า 
“วิทยาลัยการอาชีพ ” ต้ังแต่ปีงบประมาณ พ .ศ. 2535 กรมอาชีวศึกษามีนโยบายท่ีจะ  จัดต้ังวิทยาลัยเพิ่มเติม 
ตามแผนพัฒนา ฯ ฉบับท่ี 7 (พ.ศ. 2535 – 2339) ตามโครงการจัดต้ัง “วิทยาลัยการอาชีพระดับอ า เภอ” และได้
ประกาศจัดต้ัง “วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า” ขึน้เมื่อวันท่ี 7 พฤษภาคม 2539 ตามโรงการดังกล่าวมุ่งพัฒนาให้
ผู้เรียนมีความรู้ด้านวิชาการ และวิชาชีพที่เหมาะสม  กับวิชา ความสนใจ ความถนัด และผู้จักเลือกอาชีพที่เป็น
ประโยชน์กับตนเองและสังคม โดยกรมอาชีวศึกษา  ได้รับมอบท่ีดินจ า นวน 50 ไร่ จากกองมรดก “นายสมบัติ 
บุญสูง” และแต่งต้ัง นายการุณ สามสุวรรณ  ท าหน้าท่ี ผู้อ า นวยการวิ ทยาลัยและด า รงต าแหน่งผู้อ า นวยการ
วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า เป็นคนแรก  

เมื่อวันท่ี 16 กรกฎาคม 2543 เวลา 09.59 น. ได้ท าพิธีเปิดป้ายวิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า โดยมี  
ฯพณฯ   จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รัฐมนตรีประจ า ส านักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานพร้อมได้รับเกียรติจาก  นาย
จรูญ ชูลาภ อธิบดีกรมอาชีวศึกษา นา ยสมศักดิ์ สุหร่ายคิมหันต์ ผู้อ า นวยการกองการศึกษาอาชีพ  นายอ านวย 
รองเงิน ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา นายประเสริฐ กวดกิจการ นายอ าเภอตะกั่วป่า พร้อมด้วย หัวหน้าส่วน ราชการ
ต่าง ๆ และประชาชนในพื้นท่ีเข้าร่วมพิธีจ านวนมาก 

ปรัชญา 

“ความรู้เป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม น าหน้าวิชาการ สมานสามัคคี” คือ ปรัชญาการท างานของสถานศึกษา

ท่ีใช้เป็นหลักในการด า เนินงานบริหารวิทยาลัยตลอดจน  การจัดการเรียนการสอน ให้เกิดประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล 

วิสัยทัศน์ 

วิทยาลัยการอา ชีพตะกั่วป่า มุ่งสร้างและผลิตก า ลังคนอาชีวศึกษาด้านเทคโนโลยี ให้มีมาตรฐาน  เพื่อ

ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน และประชาคมอาเซียน 

พันธกิจ 

1.) จัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพ มาตรฐาน สอดคล้องกับความต้องการ  ของสถาน

ประกอบการ 

2.) ให้โอกาสแก่คนในสังคม ชุมชนให้มีการศึกษา อบรม เช่ือมโยงหลากหลายทางอาชีพ 

3.) ให้มีความทันสมัยของเทคโนโลยี ความเป็นสากล ตลอดจนส่งเสริมภูมิปัญญาไทย  

4.) ให้เกิดทักษะการเรียนรู้ด้านการปฏิบัติจริง ให้มีความสุขในการเรียน และการประกอบอาชีพ 



 

 

ปฏิทินแผนการด าเนินงาน 

ล าดับ วันที่ปฏิบัติ รายการปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 
๑. ๑-๓๐ 

พฤษภาคม 
๒๕๖๓ 

๑. จัดต้ังศูนย์บ่มเพาะฯ 
๒. แต่งต้ังคณะกรรมการ 
๓. ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนส่งแผนธุรกิจ
เข้าประกวด 
๔. จัดเตรียมเอกสารศูนย์บ่มเพาะฯ 
๕. ปรับปรุงส านักงานศูนย์บ่มเพาะ 
๖. ให้ค าแนะน าปรึกษาด้านธุรกิจแก่
นักเรียนและผู้สนใจ 

๑. หัวหน้างานส่งเสริม
ผลิตผลการค้าและการ
ประกอบธุรกิจ 
๒. ผู้ช่วยหัวหน้างานส่งเสริม
ผลิตผล การค้าและการ
ประกอบธุรกิจ 

๒. ๑-๓๐ กันยายน 
๒๕๖๓ 

๑. ประชุมคณะกรรมการ 
๒. ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนส่งแผนธุรกิจ
เข้าประกวด 
๓ พิจารณาตัดสินแผนธุรกิจระดับ
สถานศึกษา 
๔. นิเทศ ก ากับติดตามให้ค าปรึกษาแก่
นักเรียนท่ีประกอบธุรกิจ 
๕. ปรับปรุงส านักงานศูนย์บ่มเพาะ 
๖. ให้ค าแนะน าปรึกษาด้านธุรกิจแก่
นักเรียนและผู้สนใจ 
๗. อบรม นักเรียนกลุ่มเป้าหมายและครู 

๑. หัวหน้างานส่งเสริม
ผลิตผลการค้าและการ
ประกอบธุรกิจ 
๒. ผู้ช่วยหัวหน้างานส่งเสริม
ผลิตผล การค้าและการ
ประกอบธุรกิจ 
๓. คณะกรรมการท่ี
เกี่ยวข้องตามค าส่ัง 

๓. ๑-๓๐ กันยายน 
๒๕๖๓ 

๑. ศึกษาดูงานนักเรียนกลุ่มเป้าหมายและ

ครู 

๒ รายงานอบรม ศึกษาดูงาน 

๓. นิเทศ ก ากับติดตามให้ค าปรึกษาแก่ 

๔. นักเรียนท่ีประกอบธุรกิจ 

๕. ให้ค าแนะน าปรึกษาด้านธุรกิจแก่

นักเรียนและผู้สนใจ 

๑. หัวหน้างานส่งเสริม
ผลิตผลการค้าและการ
ประกอบธุรกิจ 
๒. ผู้ช่วยหัวหน้างานส่งเสริม
ผลิตผล การค้าและการ
ประกอบธุรกิจ 
๓. คณะกรรมการท่ี
เกี่ยวข้องตามส่ัง 
๔. นักเรียน 



                                                                  

 

ปฏิทินแผนการด าเนินงาน 

ล าดับ วันที่ปฏิบัติ รายการปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 
๔. ๑-๓๑ กันยายน 

๒๕๖๓ 
๑. จัดเตรียมเอกสารเพื่อสรุปโครงการอบรม
ศึกษาดูงาน  
๒. นิเทศ ก ากับติดตามให้ค าปรึกสาแก่นักเรียน
ท่ีประกอบธุรกิจ  
๓. ให้ค าแนะน าปรึกษาด้านธุรกิจแก่นักเรียน
และผู้สนใจ 

๑. หัวหน้างานส่งเสริม
ผลิตผลการค้าและการ
ประกอบธุรกิจ 
๒. ผู้ช่วยหัวหน้างาน
ส่งเสริมผลิตผล การค้าฯ 
๓. คณะกรรมการท่ี
เกี่ยวข้องตามค าส่ัง 

๕. ๑-๓๐ กันยายน 
๒๕๖๓ 

๑. นิเทศ ก ากับติดตามให้ค าปรึกษาแก่นักเรียน
ท่ีประกอบธุรกิจ 
๒. ให้ค าแนะน าปรึกษาด้านธุรกิจแก่นักเรียน
ผู้สนใจ 

๑. หัวหน้างานส่งเสริม
ผลิตผลการค้าและการ
ประกอบธุรกิจ 
๒. ผู้ช่วยหัวหน้างาน
ส่งเสริมผลิตผล การค้าฯ  
๓. คณะกรรมการท่ี
เกี่ยวข้องตามค าส่ัง 

๖. ๑-๓๑ ตุลาคม 
๒๕๖๓ 

๑. นิเทศ ก ากับติดตามให้ค าปรึกษาแก่นักเรียน
ท่ีประกอบธุรกิจ 
๒. ให้ค าแนะน าปรึกษาด้านธุรกิจแก่ผู้นักเรียน
และผู้สนใจ 

๑. ผู้ช่วยหัวหน้างาน
ส่งเสริมผลิตผล การค้าฯ  
๒. คณะกรรมการท่ี
เกี่ยวข้องตามค าส่ัง 

๗. ๑-๓๐ พฤศจิกายน 
๒๕๖๓ 

๑. นิเทศ ก ากับติดตามให้ค าปรึกษาแก่นักเรียน
ท่ีประกอบธุรกิจ 
๒. ให้ค าแนะน าปรึกษาด้านธุรกิจแก่ผู้นักเรียน
และผู้สนใจ 

๑. ผู้ช่วยหัวหน้างาน
ส่งเสริมผลิตผล การค้าฯ 
๒. คณะกรรมการท่ี
เกี่ยวข้องตามค าส่ัง 

๘. ๑-๓๑ ธันวาคม 
๒๕๖๓ 

๑. นิเทศ ก ากับติดตามให้ค าปรึกษาแก่นักเรียน
ท่ีประกอบธุรกิจ 
๒. ให้ค าแนะน าปรึกษาด้านธุรกิจแก่ผู้นักเรียน
และผู้สนใจ 

๑. ผู้ช่วยหัวหน้างาน
ส่งเสริมผลิตผล การค้าฯ 
๒. คณะกรรมการท่ี
เกี่ยวข้องตามค าส่ัง 
 

 
 


