
ผลการด าเนินงานของศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ
ปีงบประมาณ 2556

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีล าพูน



ผู้น าเสนอ

ครูเยาวภา  วงศ์ยงศิลป์                     ครูนิศานาถ  ยอดยัง



สภาพทั่วไป

 เริ่มก่อตั้ง ปี 2552 มีส านักงานชั่วคราว

      เป็นอาคารไม้    แผนกวชิาพืชศาสตร์

 ใช้งบประมาณของวทิยาลัยฯ ในการจัดอบรมบ่มเพาะนักศึกษา

 ใช้เงินโครงการหารายได้ที่ทาง สอศ. จัดสรรในแต่ละปี

      ให้นักศึกษาท าโครงการ

ประวัติของศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจแบบครบวงจร



สภาพทั่วไป

 ปี 2555  ได้รับงบประมาณในโครงการพัฒนาระบบวิสาหกิจ
 เพื่อการศึกษา จ านวน 160,000 บาท

  จัดอบรมบม่เพาะนักศึกษา   35,000 บาท

  ให้นักศึกษาท าโครงการ  6 โครงการ  65,000  บาท

 อีก 60,000 บาท ให้แผนกวิชาต่าง ๆ ไปท า 1 โครงการ 1 แผนกวิชา

 ปี 2556  ได้รับงบประมาณในโครงการพัฒนาระบบวิสาหกิจ
 แบบครบวงจร จ านวน 160,000  บาท

ประวัติของศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจแบบครบวงจร



การบริหารจัดการเงินงบประมาณ 100,000 บาท

• การเตรียมความพร้อมในการด าเนินการบม่เพาะ
ส านักงานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ



การบริหารจัดการเงินงบประมาณ 100,000 บาท
• การเตรียมความพร้อมในการด าเนินการบ่มเพาะ

>> จัดประชุมหัวหน้าแผนกวิชาต่าง ๆ เพื่อชี้แจงการด าเนินงาน
ของศูนย์บ่มเพาะ ฯ และโครงการหารายได้ ในปีงบประมาณ 2556

>> แจ้งและประกาศให้นักศึกษาทราบ เพื่อสมัครเข้าร่วมโครงการ

>> คณะกรรมการคดัเลือกนักศึกษาแต่ละช้ันปี เข้าอบรม 30 คน

และครูที่ปรึกษา 2 คน

>> นักศึกษาที่ผ่านการอบรม เขียนโครงการเพื่อน าเสนออนุมัติ

และจัดท าโครงการต่อไป



การบริหารจัดการเงินงบประมาณ 100,000 บาท

• แผนภูมิการบริหารงาน
ประธานศูนย์บ่มเพาะ

รองประธานศูนย์บ่มเพาะ

หัวหน้าศูนย์บ่มเพาะ

ฝ่ายฝึกอบรม ฝ่ายบ่มเพาะ ฝ่ายนวัตกรรม ฝ่ายธุรการ

หัวหน้า
แผนกธุรกิจ

ครูที่ปรึกษาธุรกิจ ครูที่ปรึกษา
บัญชี ครูผู้สอนโครงการ



การบริหารจัดการเงินงบประมาณ 100,000 บาท
• การวางแผนและพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้มีทักษะในการเป็น

ผู้ประกอบการ  งบประมาณ  34,900  บาท

   >> โครงการอบรมบม่เพาะผู้ประกอบการใหม่

- ระยะเวลา  3 - 4  สิงหาคม 2556 
- สถานที่ ห้องประชุมเมืองสุวรรณ

            - นักศึกษาระดับ ปวช. และ ปวส. จ านวน 30  คน

   - ครูที่ปรึกษา 2 คน



โครงการอบรมบ่มเพาะผู้ประกอบการใหม่



โครงการอบรมบ่มเพาะผู้ประกอบการใหม่



โครงการอบรมบ่มเพาะผู้ประกอบการใหม่



ความคิดเห็น ค่าเฉลี่ย S.D. แปลผล
1. การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากรมีความชัดเจน
2. ความสามารถในการอธิบายเน้ือหา
3. การเช่ือมโยงเนื้อหาในการฝึกอบรม
4. มีความครบถ้วนของเน้ือหาในการฝึกอบรม
5. การใช้เวลาตามที่ก าหนดไว้
6. การตอบข้อซักถามในการฝึกอบรม
7. สถานที่สะอาดและมีความเหมาะสม
8. ความพร้อมของอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์

4.17
4.21
3.87
3.83
3.78
3.65
4.57
3.91

0.57
0.59
0.62
0.83
0.92
0.65
0.51
0.90

มาก
มากที่สุด
มาก
มาก
มาก
มาก

 มากที่สุด
มาก

ความพึงพอใจต่อการด าเนินการจัดโครงการอบรมเสรมิสร้างและบ่มเพาะผู้ประกอบการใหม่

โครงการอบรมบ่มเพาะผู้ประกอบการใหม่



ความคิดเห็น ค่าเฉลี่ย S.D. แปลผล
9. ระยะเวลาในการอบรมมีความเหมาะสม
10. อาหาร มีความเหมาะสม
11. ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องน้ี ก่อน การอบรม
12. ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องน้ี หลัง การอบรม
13. มีความรู้และเข้าใจแนวคิดเกี่ยวกับธุรกิจที่จะท ามากขึ้น
14. สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการเริ่มต้น

ท าธุรกิจได้
15. มีความมั่นใจในการท าธุรกิจในอนาคตยิ่งขึ้น
16. สามารถน าความรู้ไปเผยแพร่/ถ่ายทอดได้

4.57
3.91
3.35
3.65
2.82
3.74
3.86

3.91
3.70
3.57

0.51
0.90
1.11
0.71
0.49
0.45
0.46

0.67
0.76
0.66

มากที่สุด
มาก
มาก
มาก

ปานกลาง
มาก
มาก

มาก
มาก
มาก

รวมเฉลี่ย 3.79 0.68 มาก

โครงการอบรมบ่มเพาะผู้ประกอบการใหม่



• ผลการด าเนินงาน
     นักศึกษาทุกคนสามารถเขียนแผนธุรกิจได้

>> โครงการเลี้ยงปลาดุกบิ๊กอุย

>> โครงการเลี้ยงไก่พื้นเมืองเพื่อจ าหน่าย

>> โครงการเติมเงินออนไลน์

            >> โครงการธุรกิจผลิตภัณฑ์ฟักข้าว

     ครูที่ปรึกษาโครงการ สามารถให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาได้

 

โครงการอบรมบ่มเพาะผู้ประกอบการใหม่



• การพัฒนาศักยภาพครู

โครงการอบรมบ่มเพาะผู้ประกอบการใหม่



การบริหารจัดการเงินงบประมาณ 100,000 บาท

 การวางแผนและพัฒนาศักยภาพผู้เรียน 34,900 บาท
 ให้มีทักษะในการเป็นผู้ประกอบการ

 โครงการเลี้ยงปลาดุกบิ๊กอุย
43,100 บาท

 โครงการเลี้ยงไก่พื้นเมืองเพื่อจ าหน่าย 15,000 บาท

 โครงการเติมเงินออนไลน์   7,000  บาท



การบริหารจัดการเงินงบประมาณ 100,000 บาท

>> โครงการเลี้ยงปลาดุกบิ๊กอุย  43,100 บาท

ผู้รับผิดชอบโครงการ
• นายปรีชา  อนุรักษ์ไพรดี
• นายอาลู  ลูผะ

ครทูี่ปรึกษาโครงการ
• นางนววรรณ  พวงล าไย
• นายวิชิต  มูลนารัตน์



การบริหารจัดการเงินงบประมาณ 100,000 บาท
>> โครงการเลี้ยงไก่พื้นเมืองเพื่อจ าหน่าย 15,000 บาท

ครทูี่ปรึกษาโครงการ
• นายพรภิรมย์  ป้องล่องค า

ผู้รับผิดชอบโครงการ
• นายธวัชชัย  ชาวยา
• นายพงพัฒน์  ระทู
     ปวส. 2 สัตวศาสตร์



การบริหารจัดการเงินงบประมาณ 100,000 บาท
>> โครงการเติมเงินออนไลน์   7,000 บาท

ผู้รับผิดชอบโครงการ
• นางสาวอะสะมะ  หวูผ่ะ
• นางสาวนันทนุช พนา

ครทูี่ปรึกษาโครงการ
• นางฝางหลิน  โนนทอง



การบริหารจัดการเงินงบประมาณ 60,000 บาท

ด าเนินการจัดตั้งธุรกิจใหม่ คือ    ธุรกิจผลิตภัณฑ์ฟักข้าวเพื่อสุขภาพ
เริ่มจากการจัดการเรียนการสอนแบบ Project Based Learning
มีการจัดท าโครงการต่าง ๆ ที่ใช้ประโยชน์จากคุณสมบัติของฟักข้าว

>> สบู่สมุนไพรฟักข้าว >> ชาสมุนไพรฟักข้าว
>> แชมพูสมุนไพรสุนัข  >> ฟักข้าวแคปซูล
>> น้ าฟักข้าว

หนึ่งธุรกิจหนึ่งสถานศึกษา



การบริหารจัดการเงินงบประมาณ 60,000 บาท

หนึ่งธุรกิจหนึ่งสถานศึกษา

ผู้รับผิดชอบโครงการ



การบริหารจัดการเงินงบประมาณ 60,000 บาท

 นักศึกษาช้ันปีที่  1, 2, 3 จ านวน  70  คน

 ศึกษาสมุนไพรฟักข้าว  การใช้ประโยชน์   
กระบวนการผลิต  ฝึกการจ าหน่าย

หนึ่งธุรกิจหนึ่งสถานศึกษา

 การท าโครงการต่อยอด 



การแบ่งหน้าที่ในองค์กรธุรกิจ
ท่ี ช่ือ – สกุล ระดับการศึกษา สาขาวิชา หน้าท่ี

1 นางสาวพมิพ์อัปสร  หอยแก้ว ปวส.1 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ผู้จัดการ

2 นางสาวพรรณี     แลเช้อะ ปวช. 2 เทคโนโลยีชีวภาพการเกษตร ฝ่ายผลิต
3 นางสาววิภาวี     จูเปาะ ปวช. 2 เทคโนโลยีชีวภาพการเกษตร ฝ่ายผลิต
4 นายตะชิ    - ปวช. 2 เทคโนโลยีชีวภาพการเกษตร ฝ่ายผลิต
5 นางสาวสุวนันท์     มาเยอะ ปวช. 2 เทคโนโลยีชีวภาพการเกษตร การบัญชี
6 นางสาวสุปรีดา      ติ๊บวัน ปวช. 2 เทคโนโลยีชีวภาพการเกษตร การตลาด
7 นางสาวเสาวนีย์    บูรณพงศ์ไพร ปวช. 2 เทคโนโลยีชีวภาพการเกษตร การตลาด

8 นางนิศานาถ    ยอดยัง - ครูแผนกวิชาบริหารธุรกิจ ครูท่ีปรึกษา

9 นายยิ่งศักดิ์     ยอดยัง - หัวหน้าแผนกวิชาพืชศาสตร์ ครูท่ีปรึกษา
10 นางสาวกรรณิการ์  ชุมภูแก้ว - หัวหน้าแผนกวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

การเกษตร
ครูท่ีปรึกษา



รายงานสถานะการเงิน
บัญชีเงินฝากออมทรัพย ์ธกส. สาขาแม่ทา  จ.ล าพูน



การรายงานผลการด าเนินงานของศูนย์บ่มเพาะ ฯ
• ผลิตภัณฑ์สมุนไพรจากฟักข้าว

ราคา 35, 50, 130  บาท

ราคา 89 บาท   200 ml

ราคา 50 บาท ราคา 100 บาท



รายงานสถานะการเงิน

วันเดือนปี ถอน วันเดือนปี ฝาก
19 ก.ค.56 ถอนเงิน 20,000 19 ก.ค.56 รับเงินจากวิทยาลัย 60,000

9 ส.ค. 56 ขายสินค้า 130
13ส.ค. 56 ขายสินค้า 260
14 ส.ค. 56 ขายสินค้า 2,070
17 ส.ค. 56 ขายสินค้า 500
20 ส.ค. 56 ขายสินค้า 220
2 ก.ย.56 ขายสินค้า 130
4 ก.ย.56 ขายสินค้า 130
10 ก.ย.56 ขายสินค้า 1,600

รวม 65,040

บัญชีเงินฝากออมทรัพย ์ธกส. สาขาแม่ทา  จ.ล าพูน



รายงานสถานะการเงิน

วันเดือนปี จ่าย วันเดือนปี รับ

ก.ค. 56 จ่ายค่าวัสดุ 3,493 ก.ค. 56 ถอนเงินจากธนาคาร 20,000

ส.ค. 56 จ่ายค่าวัสดุ 17,402 ส.ค. 56 ขายสินค้า 3,180

รวมจ่าย 20,895 ก.ย. 56 ขายสินค้า 2,860

รวมรับ 26,040

บัญชีแสดงรายรับ - รายจ่าย



การรายงานผลการด าเนินงานของศูนย์บ่มเพาะฯ

ครั้งที่ 1  รายงานผลการด าเนินงาน
โครงการบม่เพาะผู้ประกอบการ

อาชีวศึกษาแบบครบวงจร  ระยะที่ 1 
หนังสือที่ ศธ 0620.11/707 
ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2556
ส่ง ส านักงานมาตรฐาน

การอาชีวศึกษาและวิชาชีพ



การรายงานผลการด าเนินงานของศูนย์บ่มเพาะฯ

ครั้งที่ 2  รายงานผลความคบืหน้า
โครงการศูนย์บม่เพาะวิสาหกิจ

เพื่อการศึกษา ระยะที่ 1 
ปีงบประมาณ 2556  

ส่งอาชีวศึกษาจังหวัดล าพูน 



งานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ
Lamphun College of Agriculture and Technology


