
 

 

ปฏิทินปฏิบัติงานของศูนย์บม่เพาะผู้ประกอบการอาชวีศึกษา 

งานส่งเสริมผลผลิต การค้าและการประกอบธุรกิจ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

วทิยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเท่ียวนครราชสีมา 

สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  

ที ่ ว/ด/ป ทีป่ฏบิตัิ รายการปฏบิตั ิ ผูร้บัผดิชอบ 

1 1 - 31 พ.ค. 2561 1. จัดตั้งศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์บ่มเพาะฯ 
3. จัดเตรียมเอกสารศูนย์บ่มเพาะฯ 
4. ปรับปรุงส านักงานศูนยบ์่มเพาะฯ 

หวัหน้างานศูนย์บ่ม
เพาะผู้ประกอบการ
อาชีวศึกษา 

2 1 - 30 มิ.ย. 2561 1. ประชุมคณะกรรมการชศูนย์บ่มเพาะ 
2. จัดเตรียมเอกสารศูนย์บ่มเพาะฯ 
3. ปรับปรุงส านักงานศูนยบ์่มเพาะฯ 
4. นิเทศ ก ากับติดตามให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาท่ี
ประกอบธุรกิจ 
5. จัดเตรียมเอกสารอบรม โครงการส่งเสริมการ
ประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา 2561 (อบรมเขียนแผนธุรกิจ) 

1. หวัหน้างานศูนย์บ่ม
เพาะผู้ประกอบการ
อาชีวศึกษา 
2. คณะกรรมการที่
เกีย่วข้องตามค าสั่ง 

3 1 - 31 ก.ค. 2561 1. อบรมนักศึกษากลุ่มเป้าหมายและครู “โครงการ
ส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียน
อาชีวศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2561”  
(อบรมเขียนแผนธุรกิจ) 
2. ศึกษาดูงานนักศึกษากลุ่มเป้าหมายและครู 
3. รายงานผลระยะท่ี 1 
4. รายงานการอบรม ศึกษาดูงาน 
5. นิเทศ ก ากับติดตามให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาท่ี
ประกอบธุรกิจ 
6. ให้ค าแนะน าปรึกษาด้านธุรกิจ 

1. หวัหน้างานศูนย์บ่ม
เพาะผู้ประกอบการ
อาชีวศึกษา 
2. คณะกรรมการที่
เกีย่วข้องตามค าสั่ง 
3. นักศึกษา 

4 1 - 31 ส.ค. 2561 1. จัดเตรียมเอการเพ่ือสรุปโครงการอบรม และศึกษา
ดูงาน 
2. นิเทศ ก ากับติดตามให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาท่ี
ประกอบธุรกิจ 
3. ให้ค าแนะน าปรึกษาด้านธุรกิจ 

1. หวัหน้างานศูนย์บ่ม
เพาะผู้ประกอบการ
อาชีวศึกษา 
2. คณะกรรมการที่
เกีย่วข้องตามค าสั่ง 

5 1 - 30 ก.ย. 2651 1. รายงานผลระยะท่ี 2 
2. นิเทศ ก ากับติดตามให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาท่ี
ประกอบธุรกิจ 
3. ให้ค าแนะน าปรึกษาด้านธุรกิจ 

1. หวัหน้างานศูนย์บ่ม
เพาะผู้ประกอบการ
อาชีวศึกษา 
2. คณะกรรมการที่
เกีย่วข้องตามค าสั่ง 

 

หน้าที่ ๑ 



 

 

ปฏิทินปฏิบัติงานของศูนย์บม่เพาะผู้ประกอบการอาชวีศึกษา 

งานส่งเสริมผลผลิต การค้าและการประกอบธุรกิจ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

วทิยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเท่ียวนครราชสีมา 

สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  

ที ่ ว/ด/ป ทีป่ฏบิตัิ รายการปฏบิตั ิ ผูร้บัผดิชอบ 

6 1 - 31 ต.ค. 2561 1. นิเทศ ก ากับติดตามให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาท่ี
ประกอบธุรกิจ 
2. ให้ค าแนะน าปรึกษาด้านธุรกิจ 

1. หวัหน้างานศูนย์บ่ม
เพาะผู้ประกอบการ
อาชีวศึกษา 
2. คณะกรรมการที่
เกีย่วข้องตามค าสั่ง 

7 1 - 30 พ.ย. 2561 1. นิเทศ ก ากับติดตามให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาท่ี
ประกอบธุรกิจ 
2. ให้ค าแนะน าปรึกษาด้านธุรกิจ 

1. หวัหน้างานศูนย์บ่ม
เพาะผู้ประกอบการ
อาชีวศึกษา 
2. คณะกรรมการที่
เกีย่วข้องตามค าสั่ง 

8 1 - 31 ธ.ค. 2561 1. นิเทศ ก ากับติดตามให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาท่ี
ประกอบธุรกิจ 
2. ให้ค าแนะน าปรึกษาด้านธุรกิจ 

1. หวัหน้างานศูนย์บ่ม
เพาะผู้ประกอบการ
อาชีวศึกษา 
2. คณะกรรมการที่
เกีย่วข้องตามค าสั่ง 

9 1 - 31 ม.ค. 2561 1. นิเทศ ก ากับติดตามให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาท่ี
ประกอบธุรกิจ 
2. ให้ค าแนะน าปรึกษาด้านธุรกิจ 

1. หวัหน้างานศูนย์บ่ม
เพาะผู้ประกอบการ
อาชีวศึกษา 
2. คณะกรรมการที่
เกีย่วข้องตามค าสั่ง 

10 1 - 30 ก.พ. 2561 1. นิเทศ ก ากับติดตามให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาท่ี
ประกอบธุรกิจ 
2. ให้ค าแนะน าปรึกษาด้านธุรกิจ 

1. หวัหน้างานศูนย์บ่ม
เพาะผู้ประกอบการ
อาชีวศึกษา 
2. คณะกรรมการที่
เกีย่วข้องตามค าสั่ง 

 

 

 

 

 

หน้าที่ ๒ 



 

 

ปฏิทินปฏิบัตงิานของศนูยบ์่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศกึษา 

ประจ าปีการศกึษา ๒๕๖๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งานส่งเสริมผลผลิต การค้าและการประกอบธุรกจิ  

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมอื 

วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา 

สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา  

                                กระทรวงศึกษาธิการ  

 

 

 

 

 


