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บทที่ 1
บทนำ
หลักกำรและเหตุผล
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ ได้ส่งเสริมและสนับสนุน ให้เกิดผู้ประกอบกำรใหม่เพิ่มขึ้น
ทั้งในขนำดกลำงและขนำดย่อม เพื่อเป็นรำกฐำนสำคัญทำงเศรษฐกิจ อันจะนำไปสู่กำรพัฒนำด้ำนต่ำง ๆ ของ
ประเทศ โดยเร่งรัดกำรดำเนิน กำรที่เกี่ยวข้องทั้งในองค์กรภำครัฐและภำคเอกชน เพื่อขับเคลื่อนนโยบำยให้
เป็นรูปธรรม อำทิ สตำร์ทอัพไทยแลนด์ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้ประกอบกำรต่อยอดไปสู่เชิงพำณิชย์
โดยสถำนศึกษำสังกัดสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ จัดให้มีระบบกำรบริหำรงำนศูนย์บ่มเพำะ
ผู้ประกอบกำรอำชีวศึกษำแบบครบวงจรขึ้น ซึ่งเป็นโครงกำรตำมยุทธศำสตร์กำรจัดกำรศึกษำเพื่อกำรพัฒนำ
ที่ยั่งยืนของกระทรวงศึกษำธิกำร โดยสอดคล้องกับยุทธศำสตร์เรื่องของกำรส่งเสริมกำรมีงำนทำมำตรกำร
สนับสนุนให้ผู้เรียนมีโอกำสทำงำนและสร้ำงรำยได้ระหว่ำงเรียน มีกำรกำหนดแนวทำงกำรดำเนินงำนในกำร
พัฒนำกำรศึกษำวิชำชีพด้วยกำรพัฒนำทักษะพื้นฐำนของนักศึกษำอำชีวะให้มีควำมรู้ทำงด้ำนกำรจัดกำรธุรกิจ
(Business Plan) อย่ำงแท้จริง ตลอดจนพัฒนำทักษะในกำรคิดเชิงสร้ำงสรรค์ (Creative thinking) ด้วยกำร
สร้ำงชิ้นงำน สิ่งประดิษฐ์ หรือนวัตกรรมใหม่ตำมสำขำวิชำชีพและนำมำต่อยอดในเชิงพำณิชย์ รวมไปถึงกำร
สร้ำงเครือข่ำยเพื่อพัฒนำผู้ประกอบกำรใหม่ทั้งกลุ่มเป้ำหมำยในระบบและนอกระบบศึกษำ รวมทั้งกำรสร้ำง
ช่องทำงกำรเข้ำถึงแหล่งทุนและองค์ควำมรู้ทำงธุรกิจ เพื่อเพิ่มช่องทำงอำชีพ (Career path)
วิทยำลัยกำรอำชีพบ้ำนลำด เล็งเห็นถึงควำมสำคัญในกำรพัฒนำศักยภำพผู้เรียนให้มีทักษะ ควำมรู้
กำรเป็นผู้ประกอบกำรใหม่ เพื่อให้ควำมรู้แก่นักเรียนนักศึกษำทุกสำขำวิชำ ให้มีแนวคิดในกำรประกอบธุรกิจ
ที่จึงจัดให้มีโครงกำรพัฒนำศักยภำพผู้ประกอบกำรใหม่ โดยดำเนินกิจกรรมต่ำง ๆ ให้กับผู้เรียน เริ่มต้นจำก
กำรวำงแผนกำรทำธุรกิจ กำรเขียนแผนธุรกิจ หำงบลงทุน เพื่อให้ผู้เรียนเกิดควำมตระหนักในกำรดำเนิน
โครงกำรอย่ำงเป็นรูปธรรม โดยจัดให้มีกำรฝึกอบรมโครงกำรต่ำง ๆ เช่น กำรเตรียมควำมพร้อมสำหรับเป็น
ผู้ประกอบกำรใหม่ อบรมกำรเขียนแผนธุรกิจ กำรศึกษำดูงำน กำรดำเนินธุรกิจ เพื่อให้ผู้เรียนมีควำมเข้ำใจ
อย่ำงชัดเจนถึงขั้นตอนกระบวนกำรทำงธุรกิจอย่ำงครบวงจร โดยมีศูนย์บ่มเพำะผู้ประกอบกำรอำชีวศึกษำ
แบบครบวงจรและครูที่ปรึกษำธุรกิจเป็นผู้ให้คำแนะนำ ดูแล ให้คำปรึกษำในกำรจัดทำแผนธุรกิจและดำเนิน
ธุรกิจ
วัตถุประสงค์ของโครงกำร
1. เพื่อพัฒนำองค์ควำมรู้ทักษะประสบกำรณ์ ในเชิงพำณิชย์และกำรเขียนแผนธุรกิจให้กับนักเรียน
นักศึกษำและประชำชนในชุมชนท้องถิ่นที่เข้ำมำร่วมโครงกำรของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ
2. เพื่อส่งเสริมกระบวนกำรคิดอย่ำงเป็นระบบ กำรสร้ำงสรรค์นวัตกรรมกำรผลิต กำรตลำด กำร
บริกำร กำรบรรจุภัณฑ์รูปแบบ เทคนิคและวิธีกำรใหม่ ๆ ตลอดจนกำรนำเทคโนโลยีมำใช้เป็นเครื่องประกอบ
กิจกำรและธุรกิจ
3. เพื่อพัฒนำโครงสร้ำงองค์กรและกำรบริหำรงำนภำยในศูนย์บ่มเพำะผู้ประกอบกำรอำชีวศึกษำให้
สำมำรถดำเนินกำรได้อย่ำงเป็นระบบ มีรูปแบบและกรอบทิศทำงกำรปฏิบัติงำนให้ชัดเจน
4. เพื่อจัดตั้งกลุ่มธุรกิจในสถำนศึกษำสังกัดสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำเพื่อเผยแพร่
ผลงำน เช่น จัดนิทรรศกำรแสดงสินค้ำและกิจกรรมส่งเสริมผู้ประกอบกำร เป็นต้น
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กลุ่มเป้ำหมำยในกำรดำเนินงำน
1. ด้ำนปริมำณ
1) มีจำนวนผู้เรียนเข้ำร่วมโครงกำร ไม่น้อยกว่ำ 50 คน
2) มีธรุ กิจที่สำมำรถดำเนินกำรได้ อย่ำงน้อย 3 ธุรกิจ มีผู้เรียนที่สำมำรถประกอบธุรกิจได้
อย่ำงน้อย 10 คน
2. ด้ำนคุณภำพ
1) ผู้เรียนสำมำรถประกอบธุรกิจได้สำเร็จ
2) ผู้เรียนเข้ำร่วมโครงกำร มีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรประกอบธุรกิจ
ขอบเขตและรำยละเอียดของงำน
จัดอบรมโครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรส่งเสริมกำรเป็นผู้ประกอบกำรอำชีวศึกษำ แก่ผู้เรียนที่สนใจ
ประกอบธุรกิจเพื่อพัฒนำศักยภำพของผู้เรียนให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรเขียนแผนธุรกิจ และสำมำรถ
ประกอบธุรกิจได้จำกนั้นนำผู้เรียนที่สนใจประกอบธุรกิจไปศึกษำดูงำนในสถำนประกอบกำร เพื่อนำควำมรู้ที่
ได้กลับมำดำเนินกำรประกอบธุรกิจ แล้วสรุปผลกำรดำเนินงำนแต่ละธุรกิจรำยงำนสถำนศึกษำต่อไป
ขั้นตอนกำรดำเนินงำน
1. เขียนโครงกำรส่งเสริมกำรเป็นผู้ประกอบอำชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอำชีวศึกษำ และเสนออนุมัติ
2. จัดทำคำสั่งมอบหมำยหน้ำที่และประชุมคณะทำงำนตำมคำสั่ง ให้มีควำมเข้ำใจในขั้นตอนกำร
ทำงำนและเป้ำหมำยกำรดำเนินงำนโครงกำร เพื่อให้โครงกำรบรรลุผลสำเร็จตำมวัตถุประสงค์ที่วำงไว้
3. ประชำสัมพันธ์เชิญชวนและสร้ำงควำมตระหนักถึงควำมสำคัญของกำรเขียนแผนธุรกิจกับงำน
อำชีพที่กำลังศึกษำอยู่
4. ประสำนงำนและติดต่อผู้มีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญทำงด้ำนกำรบ่มเพำะผู้ประกอบกำรใหม่ และ
กำรเขียนแผนธุรกิจ เพื่อเป็นวิทยำกรในกำรจัดอบรมตำมโครงกำร
5. ดำเนินกำรจัดอบรมเสริมศักยภำพในกำรเป็นผู้ประกอบกำร
6. ให้ผู้เรียนที่ผ่ำนกำรฝึกอบรม ส่งแผนธุรกิจเข้ำรับกำรพิจำรณำจัดสรรงบประมำณเพื่อดำเนินงำน
ธุรกิจ
7. แต่งตั้งคณะกรรมกำรร่วมประเมินแผนธุรกิจ โดยใช้คณะกรรมกำรจำกทั้งภำยในและภำยนอก
สถำนศึกษำเพื่อสร้ำงควำมน่ำเชื่อถือ
8. ดำเนินกำรประกอบธุรกิจ
9. นิเทศติดตำมกำรประกอบธุรกิจ
10. สรุปผลกำรดำเนินธุรกิจ
11. สรุปรำยงำน
.

ระยะเวลำดำเนินงำน
ปีกำรศึกษำ 2564 ตั้งแต่ พฤษภำคม 2563 – เมษำยน 2564
งบประมำณ 180,000 บำท
ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ
1. ผู้มีควำมรู้ในกำรเขียนแผนธุรกิจและประกอบธุรกิจ
2. ผู้เรียนได้รับแนวทำงในกำรดำเนินงำนทำงธุรกิจ
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บทที่ 2
เอกสำรที่เกี่ยวข้อง
สำนักมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำและวิชำชีพ มีกำรดำเนินโครงกำรส่งเสริมกำรเป็นผู้ประกอบอำชีพ
อิสระในกลุ่มผู้เรียนอำชีวศึกษำ ซึ่งอยู่ในแผนงำนบูรณำกำรส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมที่มุ่งให้
องค์ควำมรู้ด้ำนธุรกิจแก่ผู้เรียนและส่งเสริมกำรเป็นผู้ประกอบกำรแก่ผู้เรียนผ่ำนกระบวนกำรจัดกำรเรียน
กำรสอน และกิจกรรมภำยใต้ศูนย์บ่มเพำะผู้ประกอบกำรอำชีวศึกษำ โดยกำหนดให้ทุกสถำนศึกษำจัดตั้งศูนย์
บ่มเพำะผู้ประกอบกำรอำชีวศึกษำ เพื่อพัฒนำศักยภำพของผู้เรียนให้มีประสบกำรณ์ กำรทำธุรกิจทั้งในและ
นอกสถำนศึกษำ เพื่อนำควำมรู้และประสบกำรณ์ต่อยอดไปเป็นผู้ประกอบกำร ซึ่งจะเป็นแนวทำงในกำรสร้ำง
อำชีพและสร้ำงรำยได้ ต่อไปในอนำคต
1. วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนำขีดควำมสำมำรถให้กับผู้เรียนในสถำนศึกษำอำชีวศึกษำ สังกัด
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำของรัฐบำล หรือประชำชนทั่วไปที่สนใจ ให้มีควำมพร้อมที่จะเริ่ม
ประกอบธุรกิจของตนเอง หรือพัฒนำต่อยอดธุรกิจเดิม
2. เป้ำหมำย
1. กลุ่มเป้ำหมำย คือ ผู้เรียนในสถำนศึกษำ หรือประชำชนทั่วไปที่มีควำมสนใจ
2. เชิงปริมำณ
2.1 จ ำนวนผู้เรี ยนอำชีว ศึกษำที่เข้ำร่วมโครงกำรพัฒ นำศักยภำพผู้ เรียนในสถำนศึกษำ
อำชีวศึกษำ ไม่น้อยกว่ำ 25 คน
2.2 จำนวนผู้เรียนที่เข้ำร่วมโครงกำรพัฒนำศักยภำพผู้เรียนในสถำนศึกษำ และสำมำรถ
ดำเนินกำรประกอบธุรกิจได้ มีจำนวน ไม่น้อยกว่ำ 3 คน หรือไม่น้อยกว่ำ 3 ธุรกิจ
2.3 จ ำนวนผู้ เ รี ย นอำชี ว ศึ ก ษำที่ ผ่ ำ นกำรบ่ ม เพำะจำกศู น ย์ บ่ ม เพำะผู้ ป ระกอบกำร
อำชีวศึกษำ และสำเร็จกำรศึกษำแล้วสำมำรถเป็นเจ้ำของธุรกิจ จำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 คน หรือมำกกว่ำ
2.4 มี ก ำรน ำสิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ นวั ตกรรม โครงงำนวิ ท ยำศำสตร์ โครงกำรธุร กิ จ โครงงำน
งำนวิจัย ฯลฯ มำต่อยอดเชิงพำณิชย์ด้ำนผลิตภัณฑ์หรือด้ำนบริกำร มีจำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 ธุรกิจ
3. เชิงคุณภำพ
3.1 มีศูนย์บ่มเพำะผู้ประกอบกำรอำชีวศึกษำที่มีประสิทธิภำพ
3.2 ผู้เรียนมีควำมพร้อม สำมำรถที่จะเริ่มประกอบธุรกิจของตนเอง หรือพัฒนำต่อยอด
ธุรกิจเดิม
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3. กำรบริหำรจัดกำร
1. โครงสร้ำงกำรบริหำรศูนย์บ่มเพำะผู้ประกอบกำรอำชีวศึกษำ

รูปที่ 2.1 โครงสร้ำงกำรบริหำรศูนย์บ่มเพำะผู้ประกอบกำรอำชีวศึกษำ
2. บทบำทหน้ำที่ของคณะกรรมกำรฝ่ำยต่ำง ๆ ตำมโครงสร้ำง
2.1 ประธำนศูนย์บ่มเพำะผู้ประกอบกำรอำชีวศึกษำ มีหน้ำที่ ส่งเสริม สนับสนุน ให้คำปรึกษำ
ร่วมกับคณะกรรมกำรดำเนินงำนกำหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์และกำกับดูแล ติดตำม ประเมินผลกำร
บ่มเพำะให้บรรลุผลสำเร็จตำมวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยที่กำหนด
2.2 รองประธำนศูนย์บ่มเพำะผู้ประกอบกำรอำชีวศึกษำ มีหน้ำที่ช่วยเหลือประธำนศูนย์บ่มเพำะ
ผู้ประกอบกำรอำชีวศึกษำ ในกำรส่งเสริม สนับสนุน ให้คำปรึกษำ ร่วมกับคณะกรรมกำรดำเนินงำน กำหนด
วิ สั ย ทั ศ น์ พั น ธกิ จ กลยุ ท ธ์ และก ำกั บ ดู แ ล ติ ด ตำม ประเมิ น ผลกำรบ่ ม เพำะให้ บ รรลุ ผ ลส ำเร็ จ ตำม
วัตถุประสงค์ และเป้ำหมำยที่กำหนด
2.3 คณะกรรมกำรที่ปรึกษำภำยนอก ประกอบด้วย ตัวแทนของหน่วยงำนต่อไปนี้ได้แก่ หอกำรค้ำ
จังหวัด ธนำคำรออมสิน อุตสำหกรรมจังหวัด พัฒนำชุมชน พำณิชย์จังหวัด ธนำคำรพัฒนำวิสำหกิจ
ขนำดกลำงและขนำดย่อม ฯลฯ มีหน้ำที่ ให้คำปรึกษำ ร่วมกับคณะกรรมกำรดำเนินงำนให้บรรลุผลสำเร็จ
ตำมวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยที่กำหนด
2.4 คณะกรรมกำรที่ ปรึกษำภำยใน ประกอบด้วย รองผู้อำนวยกำรฝ่ำยวิชำกำร รองผู้อำนวยกำร
ฝ่ำยบริหำรทรัพยำกร รองผู้อำนวยกำรฝ่ำยพัฒนำกิจกำรนักเรียน นักศึกษำ หัวหน้ำแผนกวิชำ หัวหน้ำงำน
ครู ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ที่ มี ค วำมรู้ ค วำมสำมำรถในกำรเป็ น ผู้ ป ระกอบกำร มี ห น้ ำ ที่ ให้ ค ำปรึ ก ษำ ร่ ว มกั บ
คณะกรรมกำรดำเนินงำนให้บรรลุผลสำเร็จตำมวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยที่กำหนด
2.5 หัวหน้ำศูนย์บ่มเพำะผู้ประกอบกำรอำชีวศึกษำ มีหน้ำที่
1) ทำหน้ำที่บริหำรจัดกำรศูนย์บ่มเพำะฯ ประสำนงำน สร้ำงควำมร่วมมือกับฝ่ำยต่ำง ๆ ให้เป็นไป
ตำมที่คณะกรรมกำรบริหำรศูนย์บ่มเพำะผู้ประกอบกำรอำชีวศึกษำกำหนด
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2) ดำเนินกำรบ่มเพำะกลุ่มเป้ำหมำย ตลอดจนประสำนงำนในกำรจัดหำที่ปรึกษำธุรกิจ ที่ปรึกษำ
บัญชีให้แกกลุ่มเป้ำหมำย
3) ประสำนงำนกับสถำบันกำรเงินและหน่วยงำนอื่น ๆ เพื่อหำแหล่งเงินทุน สนับสนุนกลุ่มเป้ำหมำย
4) ส่งเสริมวิสำหกิจชุมชน/เครือข่ำยวิสำหกิจชุมชน ตำมควำมต้องกำรของแต่ละกลุ่ม
5) รับ ผิ ดชอบอำคำรสถำนที่ วัส ดุครุภัณฑ์เครื่องมือและอุปกรณ์ในศูน ย์บ่มเพำะผู้ ประกอบกำร
อำชีวศึกษำ
6) ดำเนินกำรดูแลกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ และเงินรำยได้ต่ำง ๆ ให้เป็นไปตำมระเบียบทำงรำชกำร
และที่คณะกรรมกำรบริหำรศูนย์บ่มเพำะผู้ประกอบกำรอำชีวศึกษำกำหนด
7) สรุปผลและรำยงำนผลกำรดำเนินงำน
8) งำนอื่นๆ ตำมที่สถำนศึกษำมอบหมำย
2.6 ฝ่ำยฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำร มีหน้ำที่
1) ประสำนงำนในกำรจั ดฝึ กอบรมเชิงปฏิบัติกำร จัดทำตำรำงกำรฝึ กอบรมเชิง ปฏิบัติกำรตำม
หลักสูตรของสำนักมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำและวิชำชีพ จัดหำวิทยำกร สร้ำงเครือข่ำยธุรกิจ และกำหนด
กิจกรรมที่เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับผู้เข้ำรับกำรบ่มเพำะกำรเป็นผู้ประกอบกำร
2) ประสำนงำนกับ แผนกวิ ชำต่ำง ๆ เพื่อรับสมัครผู้เรียนที่มีควำมสนใจในกำรเข้ำรับกำรพัฒนำ
ศักยภำพผู้เรียนในกำรเป็นผู้ประกอบกำร และผู้เกี่ยวข้อง เพื่อให้กำรจัดอบรมได้บรรลุผลตำมวัตถุประสงค์
3) สรุปผลและรำยงำนผลกำรดำเนินงำน
4) ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่สถำนศึกษำมอบหมำย
2.7 ฝ่ำยบ่มเพำะ ประกอบด้วย ครูที่ปรึกษำธุรกิจ และครูที่ปรึกษำเฉพำะด้ำน (ด้ำนบัญชี ด้ำนกำร
ผลิต ด้ำนกำรตลำด และด้ำนกำรจัดกำร) มีหน้ำที่
1) สรรหำ พิ จ ำรณำคั ด เลื อ กผู้ เ รี ย นที่ มี ศั ก ยภำพ หรื อ ผู้ ที่ ส นใจเข้ ำ รั บ กำรบ่ ม เพำะกำร เป็ น
ผู้ประกอบกำร
2) ทำหน้ำที่เป็น “พี่เลี้ยง” ให้กำรดูแลและให้คำแนะนำปรึกษำในกำรทำธุรกิจแก่ผู้เข้ำรับกำรบ่ม
เพำะกำรเป็นผู้ประกอบกำร
3) ประสำนงำนกับผู้ที่เกี่ยวข้องและงำนต่ำง ๆ เพื่อจัดกิจกรรมกำรบ่มเพำะกำรเป็นผู้ประกอบกำร
4) สรุปผลและรำยงำนผลกำรดำเนินงำน
5) ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่สถำนศึกษำมอบหมำย
2.8 ครูที่ปรึกษำธุรกิจ มีหน้ำที่
1) ให้คำปรึกษำในกำรจัดตั้งกลุ่มธุรกิจ กำรเขียนแผนธุรกิจ กำรจดทะเบียนธุรกิจกำรปฏิบัติงำนให้
ถูกต้องตำมระเบียบของสถำนศึกษำ และกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง
2) นิเทศติดตำมกำรปฏิบัติงำน ให้คำแนะนำ และช่วยแก้ไขปัญหำกำรดำเนินงำนของผู้เข้ำรับกำร
บ่มเพำะกำรเป็นผู้ประกอบกำร ในด้ำนกำรจัดกำรธุรกิจ กำรจัดทำบัญชีกำรตลำด กำรเงิน และอื่น ๆ
3) ประสำนงำนจัดหำที่ปรึกษำเฉพำะเรื่อง เพื่อให้คำปรึกษำปัญหำเชิงลึกเฉพำะรำย
4) ให้คำปรึกษำแนะนำกำรจัดทำเอกสำรรำยงำน สรุปผลกำรประกอบกำรกำรเขียน Best Practice
และเอกสำรเพื่อกำรรำยงำนผลต่อสถำนศึกษำ
5) จัดทำแผนกำรนิเทศและรำยงำนผลกำรนิเทศตลอดภำคเรียน หรือตำมเวลำที่ กำหนด และเมื่อ
สิ้นสุดกำรบ่มเพำะกำรเป็นผู้ประกอบกำรเสนอสถำนศึกษำเพื่อทรำบ
6) สรุปผลและรำยงำนผลกำรดำเนินงำน
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7) ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
2.8 ครูที่ปรึกษำด้ำนบัญชี (เป็นครูที่ปรึกษำกลำงของศูนย์บ่มเพำะฯ) มีหน้ำที่
1) ดูแลให้คำปรึกษำในกำรจัดทำบัญชีของผู้ประกอบกำร
2) ให้คำปรึกษำและรับรองกำรจัดทำงบแสดงฐำนะกำรเงิน งบกำไรขำดทุน และรำยงำนทำงกำรเงิ น
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องร่วมกับผู้ประกอบกำร
3) ให้คำปรึกษำในกำรจัดสรรกำไรสุทธิของผู้ประกอบกำร
4) สรุปผลและรำยงำนผลกำรดำเนินงำน
5) ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ได้รบั มอบหมำย
2.9 ครูที่ปรึกษำด้ำนกำรผลิต (เป็นครูที่ปรึกษำกลำงของศูนย์บ่มเพำะผู้ประกอบกำรอำชีวศึกษำ)
มีหน้ำที่
1) ดูแลให้คำปรึกษำด้ำนกำรผลิตของผู้ประกอบกำร
2) สรุปผลและรำยงำนผลกำรดำเนินงำน
3) ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ได้รบั มอบหมำย
2.10 ครูที่ปรึกษำด้ำนกำรตลำด (เป็นครูที่ปรึกษำกลำงของศูนย์บ่มเพำะผู้ประกอบกำรอำชีวศึกษำ)
มีหน้ำที่
1) ดูแลให้คำปรึกษำด้ำนกำรตลำดของผู้ประกอบกำร
2) สรุปผลและรำยงำนผลกำรดำเนินงำน
3) ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ได้รบั มอบหมำย
2.11 ครูที่ปรึกษำด้ำนกำรจัดกำร (เป็นครูทปี่ รึกษำกลำงของศูนย์บ่มเพำะผู้ประกอบกำรอำชีวศึกษำ)
มีหน้ำที่
1) ดูแลให้คำปรึกษำด้ำนกำรจัดกำรของผู้ประกอบกำร
2) สรุปผลและรำยงำนผลกำรดำเนินงำน
3) ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ได้รบั มอบหมำย
2.12 ฝ่ำยนวัตกรรม ประกอบด้วย หัวหน้ำแผนกวิชำ หัวหน้ำงำนวิจัย และครูผู้สอนวิชำโครงกำร/
โครงงำน/สิ่งประดิษฐ์ มีหน้ำที่
1) ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เข้ำรับกำรบ่มเพำะ แสวงหำ และพัฒนำนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์เพื่อนำไปต่อ
ยอดในเชิงพำณิชย์หรือนำไปสู่กำรจดอนุสิทธิบัตร
2) สรุปผลและรำยงำนผลกำรดำเนินงำน
3) ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่สถำนศึกษำมอบหมำย
2.13 ฝ่ำยธุรกำร มีหน้ำที่
1) จัดกำรระบบงำนทำงด้ำนสำรบรรณ และเอกสำรภำยในหน่วยงำน
2) จัดทำเอกสำรเกี่ยวกับกำรเงิน กำรบัญชีกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณ
3) รวบรวมระเบี ย บ ข้อบั งคับ ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีว ศึกษำ สถำนศึกษำ และ
หน่วยงำนต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรดำเนินงำน
4) ให้บริกำรด้ำนเอกสำร แบบฟอร์มต่ำง ๆ เครื่องมือ วัสดุและอุปกรณ์ให้กับผู้เข้ำรั บบริกำรและผู้
เข้ำรับกำรบ่มเพำะกำรเป็นผู้ประกอบกำร
5) สรุปผลและรำยงำนผลกำรดำเนินงำน
6) ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ได้รบั มอบหมำย
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บทที่ 3
วิธีกำรดำเนินงำน
3.1 ขั้นตอนกำรดำเนินโครงกำร
1. กำหนดกำรพัฒนำศักยภำพผู้เรียนให้มีควำมรู้และทักษะกำรเป็นผู้ประกอบกำร ไว้ในมำตรฐำน
กำรอำชีวศึกษำของสถำนศึกษำ
2. กำหนดกำรพัฒนำศักยภำพศูนย์บ่มเพำะผู้ประกอบกำรอำชีวศึกษำและผู้เรียนไว้ในแผนพัฒนำ
สถำนศึกษำ 3-5 ปี แผนปฏิบตั ิกำรประจำปีของสถำนศึกษำ และแผนปฏิบัติกำรประจำปีของศูนย์บ่มเพำะ
ผู้ประกอบกำรอำชีวศึกษำ
3. ส่งเสริม สนับสนุน ให้ครูและบุคลำกรที่เกี่ยวข้องกับภำรกิจของศูนย์บ่มเพำะผู้ประกอบกำร
อำชีวศึกษำ ได้พัฒนำศักยภำพตำมควำมจำเป็นและเหมำะสม
4. แต่งตั้งคณะกรรมกำรดำเนินงำนศูนย์บ่มเพำะผู้ประกอบกำรอำชีวศึกษำ คณะกรรมกำรนิเทศ
และคณะกรรมกำรประเมินผลกำรดำเนินงำนศูนย์บ่มเพำะผู้ประกอบกำรอำชีวศึกษำประจำปี
5. ส่งเสริม สนับสนุน กำรบริหำรจัดกำรศูนย์บ่มเพำะผู้ประกอบกำรอำชีวศึกษำ ให้สำมำรถดำเนิน
ตำมภำรกิจได้บรรลุตำมวัตถุประสงค์และเป้ำหมำย
6. นิเทศ กำกับติดตำม กำรดำเนินงำนของศูนย์บ่มเพำะผู้ประกอบกำรอำชีวศึกษำ
7. ส่งเสริม สนับสนุน ให้ศูนย์บ่มเพำะผู้ประกอบกำรอำชีวศึกษำได้ดำเนินกำรส่งแผนธุรกิจเข้ำร่วม
ประกวด หรือแข่งขันทักษะในโอกำสต่ำง ๆ ทั้งในระดับสถำนศึกษำ ระดับจังหวัด ระดับภำค และระดับชำติ
ที่หน่วยงำนของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ หรือหน่วยงำนอื่น ๆ จัดขึ้น
3.2 วิธีกำรประเมิน
1. ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง กำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำรอบรมเสริม
ศักยภำพกำรเป็นผู้ประกอบกำร ใช้ประชำกรทั้งหมด ซึ่งเป็นผู้เรียนที่เข้ำร่วมโครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร
ส่งเสริมกำรเป็นผู้ประกอบกำรอำชีวศึกษำ จำนวน 50 คน
2. เครื่องมือที่ใ ช้ในแบบประเมินโครงกำร เป็นแบบประเมิ นควำมพึงพอใจต่อกำรจัดกิจกรรม
โครงกำร มีทั้งหมด 3 ตอน ประกอบด้วย
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำม
ตอนที่ 2 ควำมพึงพอใจต่อกำรเข้ำร่วมโครงกำรอบรม จำนวน 10 รำยกำร
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ
3. กำรรวบรวมข้อมูล โดยให้นักเรียนนักศึกษำที่เข้ำร่วมโครงกำรอบรมเสริมศักยภำพกำรเป็น
ผู้ประกอบกำรอำชีวศึกษำ จำนวน 50 คน ทำกำรประเมินหลังกำรอบรมเสร็จสิ้นลง
4. กำรวิเครำะห์ข้อมูล ใช้โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS for Window ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล เพื่อหำ
ค่ำสถิติพื้นฐำน ได้แก่ ค่ำร้อยละ ค่ำเฉลี่ย และค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำน
5. เกณฑ์กำรให้คะแนนระดับควำมคิดเห็น
มำกที่สุด ให้ระดับคะแนน 5
มำก
ให้ระดับคะแนน 4
ปำนกลำง ให้ระดับคะแนน 3
น้อย
ให้ระดับคะแนน 2
น้อยที่สุด ให้ระดับคะแนน 1
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เกณฑ์กำรพิจำรณำค่ำเฉลี่ย แบ่งช่วงของระดับควำมคิดเห็นที่ได้รับเป็น 5 ช่วง คือ มำกที่สุด มำก
ปำนกลำง น้อย และน้อยที่สุด โดยพิจำรณำตำมเกณฑ์ ดังนี้
ถ้ำคะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่ำง 1.00 – 1.50 หมำยถึง มีควำมคิดเห็นอยู่ในระดับน้อยที่สุด
ถ้ำคะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่ำง 1.51 – 2.50 หมำยถึง มีควำมคิดเห็นอยู่ในระดับน้อย
ถ้ำคะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่ำง 2.51 – 3.50 หมำยถึง มีควำมคิดเห็นอยู่ในระดับปำนกลำง
ถ้ำคะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่ำง 3.51 – 4.50 หมำยถึง มีควำมคิดเห็นอยู่ในระดับมำก
ถ้ำคะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่ำง 4.51 – 5.00 หมำยถึง มีควำมคิดเห็นอยู่ในระดับมำกที่สุด
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บทที่ 4
สรุปผลกำรดำเนินงำน
4.1 สรุปผลกำรประเมิน
กำรดำเนินงำนโครงกำรส่งเสริมกำรเป็นผู้ประกอบอำชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอำชีวศึกษำ เมื่อวันที่
14 สิงหำคม 2564 จำกกำรสอบถำมควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมรับกำรฝึกอบรม จำนวน 50 คน ปรำกฏผล
ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำม
ตำรำงที่ 1 แสดงเพศของผู้ตอบแบบสอบถำม
เพศ
ชำย
หญิง
รวม

จำนวน (คน)
10
40
50

ร้อยละ
20.00
80.00
100.00

จำกตำรำงที่ 1 ผู้ตอบแบบสอบถำมควำมพึงพอใจ จำนวนทั้งสิ้น 10 คน แยกเป็นเพศชำย 10 คน
คิดเป็นร้อยละ 20 และเป็นเพศหญิง 40 คน คิดเป็น ร้อยละ 80
ตำรำงที่ 2 แสดงสถำนะผู้ตอบแบบสอบถำม
สถำนะ
ผู้บริหำร
ครูและบุคลำกรฯ
นักเรียน/นักศึกษำ
รวม

จำนวน (คน)
3
9
38
50

ร้อยละ
6.00
18.00
76.00
100.00

จำกตำรำงที่ 2 ผู้ตอบแบบสอบถำมควำมพึงพอใจต่อ โครงกำรส่งเสริมกำรเป็นผู้ประกอบอำชีพ
อิสระในกลุ่มผู้เรียนอำชีวศึกษำ ทั้งสิ้น 50 คน ประกอบด้วยผู้บริหำร 3 คน คิดเป็นร้อยละ 6.00 ครูและ
บุคลำกรฯ 9 คน คิดเป็นร้อยละ 18.00 นักเรียน/นักศึกษำ 38 คน คิดเป็นร้อยละ 76.00
ตำรำงที่ 3 แสดงแผนกผู้ตอบแบบสอบถำม
สถำนะ
ช่ำงยนต์
ช่ำงไฟฟ้ำกำลัง
กำรบัญชี
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ผู้บริหำร ครูและบุคลำกำรฯ
รวม

จำนวน (คน)
11
10
8
9
12
50

ร้อยละ
22.00
20.00
16.00
18.00
24.00
100.00

จำกตำรำงที่ 3 ผู้ตอบแบบสอบถำมควำมพึงพอใจต่อ โครงกำรส่งเสริมกำรเป็นผู้ประกอบอำชีพ
อิสระในกลุ่มผู้เรียนอำชีวศึกษำ ทั้งสิ้น 50 คน ประกอบด้วยแผนกช่ำงยนต์ 11 คน คิดเป็นร้อยละ 22.00
แผนกช่ำงไฟฟ้ำกำลัง 10 คน คิดเป็นร้อ ยละ 20.00 แผนกกำรบัญชี 8 คน คิดเป็นร้อยละ 16.00 แผนก
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คอมพิวเตอร์ ธุร กิจ 9 คน คิดเป็นร้ อยละ 18.00 และผู้บริหำร ครูและบุคลำกรฯ 12 คน คิดเป็นร้อยละ
24.00
ตอนที่ 2 ระดับควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมกิจกรรมโครงกำรส่งเสริมกำรเป็นผู้ประกอบอำชีพอิสระในกลุ่ม
ผู้เรียนอำชีวศึกษำ
รำยกำรสอบถำมควำมพึงพอใจ
1. ควำมพร้อมในกำรรับลงทะเบียนเข้ำอบรม
2. สถำนที่ที่ใช้ในกำรจัดอบรมมีควำมเหมำะสม
3. สื่อและวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในกำรจัดอบรมมีควำมพร้อม
4. พิธีกำรและลำดับขั้นตอนในกำรดำเนินงำน
5. กำรถ่ำยทอดควำมรู้และประสบกำรณ์ของวิทยำกร
6. หลักสูตรและเนื้อหำในกำรจัดอบรมมีควำมเหมำะสม
7. ระยะเวลำที่ใช้ในกำรจัดอบรมมีควำมเหมำะสม
8. อำหำรและเครื่องดื่มมีควำมเหมำะสม
9. ควำมรู้ ควำมเข้ำใจ เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับ
ก่อนรับกำรอบรม
10. สำมำรถนำควำมรู้ที่ได้รับไปใช้ในกำรเขียนแผนธุรกิจได้
รวม

X

N = 50 คน
S.D.
กำรแปลผล

4.40
4.40
4.66
4.68
4.44
4.56
4.42
4.56

0.49
0.85
0.55
0.51
0.83
0.54
0.49
0.50

มำก
มำก
มำกที่สุด
มำกที่สุด
มำกที่สุด
มำกที่สุด
มำก
มำกที่สุด

4.94

0.24

มำกที่สุด

4.72
4.62

0.45
0.15

มำกที่สุด
มำกที่สุด

จำกตำรำงพบว่ำ ผู้ตอบแบบสอบถำม มีควำมพึงพอใจต่อกำรดำเนินงำนโครงกำร ในภำพรวมอยู่
ในภำพรวมมำกที่สุด มีค่ำเฉลี่ย( X ) = 4.62, S.D. = 0.15 เมื่อจำแนกเป็นรำยข้อ พบว่ำ ข้อที่มีระดับควำม
พึงพอใจในระดับ มำกที่สุด คือ มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับก่อนรับกำรอบรม มีค่ำเฉลี่ย
4.94 รองลงมำคือ สำมำรถนำควำมรู้ที่ได้รับไปใช้ในกำรเขียนแผนธุรกิจได้ มีค่ำเฉลี่ย 4.72 แต่โดยภำพรวม
กำรจัดโครงกำรอบรมเสริมศักยภำพกำรเป็นผู้ประกอบกำร อยู่ในเกณฑ์ มำกที่สุด มีค่ำเฉลี่ย 4.62
สรุปผลกำรประเมิน
สรุปผลกำรดำเนินงำนโครงกำรส่งเสริมกำรเป็นผู้ประกอบอำชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอำชีวศึกษำ
ประจำปีกำรศึกษำ 2564 มีจำนวนนักเรียน/นักศึกษำเข้ำร่วมโครงกำรทั้งสิ้น จำนวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ
100 ซึ่งเป็นไปตำมที่วำงแผนไว้
ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนำในโอกำสต่อไป
1. ควรจัดอบรมในวันที่มีคำบกิจกรรม เนื่องจำกมีรำยวิชำเรียนน้อย
2. ควรแจกอุปกรณ์ เครื่องเขียน เพื่อใช้ในกำรอบรม
3. เพิ่มจำนวนผู้รับลงทะเบียนเพื่อควำมสะดวกและรวดเร็ว
4. วิทยำกรควรเป็นนักกำรตลำดหรือเจ้ำหน้ำที่ธนำคำรที่มีควำมเชี่ยวชำญในด้ำนกำรพิจำรณำแผน
ธุรกิจในกำรให้สินเชื่อ
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บทที่ 5
สรุปผลกำรดำเนินงำน อภิปรำยผล และข้อเสนอแนะ
5.1สรุปผลกำรดำเนินงำนโครงกำรส่งเสริมกำรเป็นผู้ประกอบอำชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอำชีวศึกษำ
โครงกำรโครงกำรส่งเสริมกำรเป็นผู้ประกอบอำชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอำชีวศึกษำ ที่ดำเนินกำรจัด
ในครั้งนี้ งำนศูนย์บ่มเพำะผู้ป ระกอบกำรอำชีวศึกษำ ฝ่ำยแผนงำนและควำมร่วมมือ วิทยำลัยกำรอำชีพ
บ้ำนลำดได้ดำเนินกำรจัดกิจกรรมฝึกอบรม เมื่อวันที่ 14 สิงหำคม 2564 ซึ่งได้รับกำรส่งเสริมและสนับสนุน
กำรดำเนินงำนโครงกำรเป็นอย่ำงดี จำกฝ่ำยบริหำร คณะกรรมกำรดำเนินงำน คณะครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำที่เกี่ยวข้อง จนทำให้โครงกำรนี้ได้รับควำมสำเร็จอยู่ในระดับมำกที่สุด มีค่ำเฉลี่ยรวม 4.18 อยู่ในระดับ
มำก
ตำรำงที่ 3.1 ผลกำรดำเนินโครงกำร
ตัวชี้วัด
เชิงปริมำณ :
- มีแผนธุรกิจจำกกำรฝึกอบรม
- มีจำนวนนักเรียนนักศึกษำเข้ำร่วมโครงกำร
เชิงคุณภำพ :
- ระดับควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำรโดยรวมทุกด้ำน
- ควำมรู้ ควำมเข้ำใจ เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับก่อนอบรม

หน่วยนับ

แผน

ผลกำร
ดำเนินงำน

แผน
คน

6
50

12
50

ค่ำเฉลี่ย
ค่ำเฉลี่ย

4.00
4.00

4.52
4.48

อภิปรำยผลกำรดำเนินงำน
โครงกำรส่ งเสริ มกำรเป็ น ผู้ ป ระกอบอำชีพอิส ระในกลุ่มผู้ เรียนอำชีว ศึกษำ ที่งำนศูนย์บ่มเพำะ
ผู้ประกอบกำรอำชีวศึกษำ ดำเนินกำรนั้นประสบควำมสำเร็จเป็นที่น่ำพอใจ นักเรียนนักศึกษำผู้เข้ำรับกำรฝึก
รับบริกำร ส่วนใหญ่มีควำมพึงพอใจต่อกำรดำเนินงำนโครงกำรเป็นอย่ำงมำก และมีควำมรู้เพิ่มมำกขึ้นเมื่อ
เปรี ย บเที ย บกับ ควำมรู้ เดิมก่อนรั บ กำรฝึ กอบรมตำมโครงกำรนี้ โดยเห็ นว่ำสำมำรถนำควำมรู้ที่ได้รับไป
ดำเนินกำรเขียนแผนธุรกิจได้
ข้อเสนอแนะจำกกำรดำเนินงำน
ผู้ เ ข้ ำ ร่ ว มโครงกำรส่ ง เสริ ม กำรเป็ น ผู้ ป ระกอบอำชี พ อิ ส ระในกลุ่ ม ผู้ เ รี ย นอำชี ว ศึ ก ษำ ได้ ใ ห้
ข้อเสนอแนะและชื่นชมกำรดำเนินงำนโครงกำรด้ำนต่ำงๆ ดังนี้
1. โครงกำรนี้เป็นโครงกำรที่มีประโยชน์ต่อนักเรียนอย่ำงมำก
2. เป็นโครงกำรที่ดีมำก ควรดำเนินงำนโครงกำรนี้ต่อไป
3. ควรจัดอบรมในวันที่มีคำบกิจกรรม เนื่องจำกมีรำยวิชำเรียนตำมตำรำงเรียนน้อย จะได้ลดกำร
กระทบกับเวลำเรียนให้น้อยลง
4. ควรแจกอุปกรณ์ เครื่องเขียน เพื่อใช้ในกำรอบรม
5. เพิ่มจำนวนผู้รับลงทะเบียนเพื่อควำมสะดวกและรวดเร็วในกำรทำงำน
6. ควรจัดกิจกรรมในลักษณะนี้อีก เนื่องจำกเป็นประโยชน์ต่อกำรประกอบอำชีพ
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ผลกระทบ/ปัญหำ/อุปสรรคในกำรจัดกิจกรรม และแนวทำงกำรแก้ไขสำหรับครั้งต่อไป
ข้อ
ปัญหำอุปสรรค
ข้อ
1 ควรจั ด อบรมในวั น ที่ มี ค ำบกิ จ กรรม 1
เนื่องจำกมีรำยวิชำเรียนตำมตำรำงเรียน
น้อย จะได้ลดกำรกระทบกับเวลำเรียนให้
น้อยลง
2 ควรแจกอุ ป กรณ์ เครื่ อ งเขี ย น เพื่อ ใช้ใ น 2
กำรอบรม
3 เพิ่ ม จ ำนวนผู้ รั บ ลงทะเบี ย นเพื่ อ ควำม 3
สะดวกและรวดเร็วในกำรทำงำน
4 วิ ท ยำกรควรเป็ น นั ก กำรตลำดหรื อ 4
เจ้ ำหน้ ำที่ธ นำคำรที่มีควำมเชี่ย วชำญใน
ด้ ำ นกำรพิ จ ำรณำแผนธุ ร กิ จ ในกำรให้
สินเชื่อ

แนวทำงกำรแก้ไข/พัฒนำ ต่อไป
หำรือกับทำงงำนพัฒนำหลักสูตรฯ ฝ่ำยวิชำกำร
จัดอบรมในวันที่ผู้เข้ำรับกำรอบรมมีคำบเรียน
น้อยที่สุด หรือวันที่มีคำบกิจกรรม
จั ด สรรงบประมำณของโครงกำรเพื่ อ จั ด หำ
อุปกรณ์ เครื่องเขียน แจกในกำรอบรม
เพิ่มจำนวนผู้รับลงทะเบียน หรือบริหำรจัดกำร
ให้เป็นระบบมำกยิ่งขึน้
หำรือกับคณะกรรมกำรดำเนินงำน เพื่อจัดหำ
วิทยำกรที่มีควำมเชียวชำญในด้ำนกำรพิจำรณำ
แผนธุรกิจ
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PLAN

14

DO

15

CHECK

16

ACT

17
เสนอแนะแนวทำงปรับปรุงแก้ไข สำหรับกำรจัดโครงกำรครั้งต่อไป
ข้อเสนอแนะจำกกำรดำเนินงำน
ผู้ เ ข้ ำ ร่ ว มโครงกำรส่ ง เสริ ม กำรเป็ น ผู้ ป ระกอบอำชี พ อิ ส ระในกลุ่ ม ผู้ เ รี ย นอำชี ว ศึ ก ษำได้ ใ ห้
ข้อเสนอแนะและชื่นชมกำรดำเนินงำนโครงกำรด้ำนต่ำงๆ ดังนี้
1. โครงกำรนี้เป็นโครงกำรที่มีประโยชน์ต่อนักเรียนอย่ำงมำก
2. เป็นโครงกำรที่ดีมำก ควรดำเนินงำนโครงกำรนี้ต่อไป
3. ควรจัดอบรมในวันที่มีคำบกิจกรรม เนื่องจำกมีรำยวิชำเรียนตำมตำรำงเรียนน้อย จะได้ลดกำร
กระทบกับเวลำเรียนให้น้อยลง
4. ควรแจกอุปกรณ์ เครื่องเขียน เพื่อใช้ในกำรอบรม
5. เพิ่มจำนวนผู้รับลงทะเบียนเพื่อควำมสะดวกและรวดเร็วในกำรทำงำน
6. ควรจัดกิจกรรมในลักษณะนี้อีก เนื่องจำกเป็นประโยชน์ต่อกำรประกอบอำชีพ
ผลกระทบ/ปัญหำ/อุปสรรคในกำรจัดกิจกรรม และแนวทำงกำรแก้ไขสำหรับครั้งต่อไป
ข้อ
ปัญหำอุปสรรค
ข้อ
1 ควรจั ด อบรมในวั น ที่ มี ค ำบกิ จ กรรม 1
เนื่องจำกมีรำยวิชำเรียนตำมตำรำงเรียน
น้อย จะได้ลดกำรกระทบกับเวลำเรียนให้
น้อยลง
2 ควรแจกอุ ป กรณ์ เครื่ อ งเขี ย น เพื่อ ใช้ใ น 2
กำรอบรม
3 เพิ่ ม จ ำนวนผู้ รั บ ลงทะเบี ย นเพื่ อ ควำม 3
สะดวกและรวดเร็วในกำรทำงำน
4 วิ ท ยำกรควรเป็ น นั ก กำรตลำดหรื อ 4
เจ้ ำหน้ ำที่ธ นำคำรที่มีควำมเชี่ย วชำญใน
ด้ ำ นกำรพิ จ ำรณำแผนธุ ร กิ จ ในกำรให้
สินเชื่อ

แนวทำงกำรแก้ไข/พัฒนำ ต่อไป
หำรือกับทำงงำนพัฒนำหลักสูตรฯ ฝ่ำยวิชำกำร
จัดอบรมในวันที่ผู้เข้ำรับกำรอบรมมีคำบเรียน
น้อยที่สุด หรือวันที่มีคำบกิจกรรม
จั ด สรรงบประมำณของโครงกำรเพื่ อ จั ด หำ
อุปกรณ์ เครื่องเขียน แจกในกำรอบรม
เพิ่มจำนวนผู้รับลงทะเบียน หรือบริหำรจัดกำร
ให้เป็นระบบมำกยิ่งขึ้น
หำรือกับคณะกรรมกำรดำเนินงำน เพื่อจัดหำ
วิทยำกรที่มีควำมเชียวชำญในด้ำนกำรพิจำรณำ
แผนธุรกิจ

