
 
 
        วิทยาลัย                                    

ค าสั่งวิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย 
ที่       ๑๘๕  / ๒๕๕๓ 

เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพ่ือการศึกษาวิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย 
 ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๕๖ 
…………………………………… 

 

 ตามที่ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามีนโยบายให้ทุกสถานศึกษา  จัดตั้งศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ                   
เพ่ือการศึกษา  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริม  สนับสนุน  และพัฒนาขีดความสามารถของนักเรียน นักศึกษา                  
และประชาชนทั่วไปที่สนใจให้สามารถน าความรู้  ทักษะวิชาชีพ  เพ่ือสร้างประสบการณ์เชิงพาณิชย์  ให้มีความพร้อมที่
จะเริ่มประกอบธุรกิจของตนเอง  เพ่ือพัฒนาต่อยอดธุรกิจได้อย่างมั่นคง  และยั่งยืน  วิทยาลัยพณิชยการอินชัย                      
จึงสนองนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   จัดตั้งศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ เพ่ือการศึกษา                             
ตามวัตถุประสงค์ท่ีกล่าวมาข้างต้น  เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  จึงแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพ่ือการศึกษาวิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๕๖ 

  ๑.   คณะกรรมการที่ปรึกษา 
       ๑.๑  นายแสวง  แสนสิงห์ชัย ผู้อ านวยการวิทยาลัยฯ ประธานกรรมการ 
       ๑.๒  นางนวลพิศ  ลิ้นกนกรัตน์ รองผู้อ านวยการ ฯ รองประธานกรรมการ 
       ๑.๓   นางจิตรา  อนุกูลเรืองกิจ รองผู้อ านวยการ ฯ กรรมการที่ปรึกษา 
       ๑.๔   นายพิษณุเวศ  โพธิ์เพ็ชร รองผู้อ านวยการ ฯ กรรมการที่ปรึกษา 
       ๑.๕   นางพัชราภรณ์ วรรณพุฒ รองผู้อ านวยการ ฯ กรรมการที่ปรึกษา 
 ๑.๖   นายธนพัฒน์  บุญแสง  ผู้จัดการธนาคารออมสิน กรรมการที่ปรึกษา 
 ๑.๗   นางวรรณา  บุนนาค  กรรมการชุมชน  กรรมการที่ปรึกษา    

       มีหน้าที ่ ส่งเสริม  สนับสนุน  ให้ค าปรึกษาร่วมกับคณะกรรมการด าเนินงาน  ก าหนดวิสัยทัศน์  พันธกิจ   

 กลยุทธ์  และก ากับดูแล  ติดตาม  ประเมินผลการบ่มเพาะให้บรรลุผล  ส าเร็จตามวัตถุประสงค์   

 และเป้าหมายที่ก าหนด 

๒.  หัวหน้าศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา 
         นางสุกัญญา สารพา    ครูช านาญการพิเศษ หัวหน้าศูนย์บ่มเพาะฯ 

มีหน้าที ่ ๑. ท าหน้าที่จัดการศูนย์บ่มเพาะ  ประสานงานความร่วมมือกับฝ่ายต่างๆ  ด าเนินการบ่มเพาะผู้ 

              เข้ารับการบ่มเพาะให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการบริหารศูนย์ก าหนด 

 ๒. ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน/เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน  ตามความต้องการ (Need)  ของแต่ละกลุ่ม 

 ๓. ประสานงานในการจัดหาที่ปรึกษาธุรกิจ  ที่ปรึกษาบัญชี ให้แก่ผู้เข้ารับการบ่มเพาะ 

 ๔. ดูแลและรับผิดชอบอาคารสถานที่  วัสดุ  ครุภัณฑ์  เครื่องมือและอุปกรณ์ในศูนย์บ่มเพาะ 

 ๕. ประสานงานกับสถาบันการเงินและหน่วยงานอื่นๆ เพื่อหาแหล่งเงินทุนสนับสนุนผู้เข้ารับ 

                การบ่มเพาะ  

/๖. ด าเนินการ... 



๒ 
      ๖. ด าเนินการดูและการเบิกจ่ายงบประมาณ  และรายได้ต่างๆ  ให้เป็นไปตามระเบียบทางราชการ   

             และท่ีคณะกรรมการบริหารศูนย์บ่มเพาะก าหนด 

        ๗. ส่งเสริม และสนับสนุนผู้เข้ารับการบ่มเพาะเพ่ือเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

  ๘. สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงาน  

 ๓.  คณะกรรมการฝ่ายฝึกอบรม 
๓.๑   นางสาวปัญญาพร สมพงษ ์  ครผูู้ช่วย   ประธานกรรมการ 
๓.๒   นางสาวเยาวลักษณ์ ศรีเมือง  ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
๓.๓   นางนัยนา  สีหราช  ครูผู้ช่วย   กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที ่ ๑. ประสานงานในการจัดฝึกอบรม  จัดหาวิทยากร  ก าหนดหลักสูตร  สร้างเครือข่ายธุรกิจ   

               และก าหนดกิจกรรมที่เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้เข้ารับการบ่มเพาะ 

 ๒. ประสานงานแผนกวิชาและผู้ที่เก่ียวข้องเพ่ือให้การจัดประชุมอบรมบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ 

 ๓. สรุปผลและรายงานการด าเนินงาน 

 ๔. ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่สถานศึกษามอบหมาย 

๔. คณะกรรมการฝ่ายบ่มเพาะ  
๔.๑   นางสุกัญญา  สารพา    ครูช านาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
๔.๒   นางนัยนา  สีหราช  ครูผู้ช่วย   กรรมการ  
๔.๓   นางสาวปัญญาพร สมพงษ ์  ครผูู้ช่วย   กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที ่ ๑. สรรหา  พิจารณาคัดเลือก นักเรียน นักศึกษาที่มีศักยภาพเข้ารับการบ่มเพาะ 

 ๒. ท าหน้าที่เป็น “พ่ีเลี้ยง” ให้การดูและและให้ค าแนะน าแก่ผู้เข้ารับการบ่มเพาะ 

 ๓. ประสานงานกับแผนกวิชาต่างๆ ในสถานศึกษาเพ่ือจัดกิจกรรมการบ่มเพาะ 

 ๔. สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงาน 

 ๕. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีสถานศึกษามอบหมาย 

 ๕. คณะกรรมการฝ่ายนวัตกรรม 
๕.๑   นางยุภาภรณ์     จันทศิริ  ครูพิเศษสอน       ประธานกรรมการ 
๕.๒   นายจีระศักดิ ์  สีหมุ่ย  ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
๕.๓   นางสาวนาตยา  กาวีแห  ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
๕.๔   นายวีระพันธ์  เอ่ียมสะอาด ครูช านาญการ  กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที ่ ๑. ส่งเสริม  สนับสนุนให้ผู้เข้ารับการบ่มเพาะ  แสวงหา  และพัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ 

               เพ่ือน าไปใช้ในเชิงพาณิชย์และจดสิทธิบัตร 

  ๒. สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงาน 

  ๓. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีสถานศึกษามอบหมาย 

/๖. คณะกรรมการ... 

 



๒ 
๖. คณะกรรมการฝ่ายธุรการ 

๖.๑   นางสาวปัญญาพร สมพงษ ์  ครผูู้ช่วย   ประธานกรรมการ 
๖.๒   นางนัยนา  สีหราช  ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
๓.๓   นางสาวเยาวลักษณ์ ศรีเมือง  ครูผู้ช่วย   กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที ่ ๑. จัดการระบบงานทางด้านสารบรรณ เอกสารภายในหน่วยงาน 

 ๒. จัดท าเอกสารเกี่ยวกับการเงิน  การบัญชี  การาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 

 ๓. รวบรวมระเบียบข้อบังคับของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  สถานศึกษา 

                และหน่วยงานต่างๆที่เก่ียวข้องกับการด าเนินงาน 

 ๔. ให้บริการด้านเอกสาร  แบบพิมพ์  เครื่องมือ  วัสดุอุปกรณ์  ที่ศูนย์บ่มเพาะ  ให้บริการกับ 

               ผู้เข้ารับการบ่มเพาะ 

 ๕. สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงาน 

 ๖. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีสถานศึกษามอบหมาย 

๗. คณะกรรมการฝ่ายครูที่ปรึกษาธุรกิจ 
 ๗.๑   นางสาวชญาดา ธนาบุญยรัตน์ ครูช านาญการ หัวหน้าแผนกวิชาชีพการบัญชี 

 ๗.๒   นางสุภาภรณ์ ธีระจันทร์ ครูช านาญการพิเศษ หัวหน้าแผนกวิชาชีพการตลาด 

 ๗.๓   นางอุมาภรณ ์ พรมแก้ว ครูช านาญการพิเศษ หัวหน้าแผนกวิชาชีอุตสาหกรรม 

  การท่องเที่ยว 

 ๗.๔   นายวศินวุฒ ิ พุทธศิริรังสี ครูช านาญการพิเศษ หัวหน้าแผนกวิชาชีพการจัดการ 

    โลจิสติกส์ 

 ๗.๕   นางอัญชล ี เชียงรุ้ง ครูช านาญการ หัวหน้าแผนกวิชาชีพการเลขานุการ 

 ๗.๖   นายเชษฐา เทียมเพชร ครูช านาญการพิเศษ หัวหน้าแผนกวิชาชีพเทคโนโลยี 

    สารสนเทศ 

 ๗.๘  นางสาวปาริชาติ   ทัศนะธรรม คร ู หัวหน้าแผนกวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

 ๗.๙   นางสาวปัทมา ดิษยบุตร ครูช านาญการ หัวหน้าแผนกวิชาชีพธุรกิจค้าปลีก 

มีหน้าที ่ ๑. ให้ค าปรึกษาในการจัดตั้งกลุ่มธุรกิจ  การเขียนแผนธุรกิจ  การจดทะเบียนธุรกิจ  การปฏิบัติงาน 

               ให้ถูกต้องตามระเบียบของสถานศึกษา  และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

 ๒. นิเทศติดตามการปฏิบัติงาน  ให้ค าแนะน าและช่วยเหลือแก้ไขปัญหาการด าเนินงานของผู้เข้ารับ 

  การบ่มเพาะในด้านการจัดการธุรกิจ  การจัดท าบัญชี  การตลาด  การเงิน  และอ่ืนๆ 

 ๓. ประสานงานจัดหาที่ปรึกษาเฉพาะเรื่อง  ส าหรับให้ค าปรึกษาปัญหาเชิงลึกเฉพาะราย 

 ๔. ให้ค าปรึกษาแนะน าการจัดท าเอกสารรายงาน  สรุปผลการประกอบการ  การเขียน  

                 Best  Practice  และเอกสารเพ่ือรายงานผลต่อสถานศึกษา 

/๕. จัดท าแผนการ… 

 



๒ 
 ๕. จัดท าแผนการนิเทศและรายงานผลการนิเทศตลอดภาคเรียนหรือตามเวลาที่ก าหนดและ 

                เมื่อสิ้นสุดการบ่มเพาะเสนอสถานศึกษาเพ่ือทราบ 

 ๖. สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงาน 

 ๗. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีสถานศึกษามอบหมาย 
 

๘. คณะกรรมการครูที่ปรึกษาด้านการบัญชี 

 นางวิภา  ปิติยานุวัฒน์ ครูช านาญการ 

มีหน้าที่   ๑. ดูแลให้ค าปรึกษาในการจัดท าบัญชีของผู้เข้ารับการบ่มเพาะ 

 ๒. จัดท างบดุล  งบก าไรขาดทุน  และรายงานทางการเงินอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องร่วมกับผู้เข้ารับการ  

  บ่มเพาะ 

 ๓. ให้ค าปรึกษาในการจัดสรรก าไรสุทธิของผู้ประกอบการ 

 ๔. สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงาน 

 ๕. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีสถานศึกษามอบหมาย 

ทั้งนี้  ขอให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นไปด้วย 
ความเรียบร้อย  และมีประสิทธิภาพจนบรรลุตามวัตถุประสงค์ 

         สั่ง  ณ  วันที่   ๗   มถิุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕๖                                                                                                              
 
 
 
 
      (นายแสวง   แสนสิงหช์ัย) 

                                                            ผู้อ านวยการวิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย 
                               
 


