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บทที่ 1   
บทน ำ 

 
หลักกำรและเหตุผล 
 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ ได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดผู้ประกอบกำรใหม่เพ่ิมขึ้น 
ทั้งในขนำดกลำงและขนำดย่อม เพื่อเป็นรำกฐำนส ำคัญทำงเศรษฐกิจ อันจะน ำไปสู่กำรพัฒนำด้ำนต่ำง ๆ ของ
ประเทศ โดยเร่งรัดกำรด ำเนินกำรที่เกี่ยวข้องทั้งในองค์กรภำครัฐและภำคเอกชน เพ่ือขับเคลื่อนนโยบำยให้
เป็นรูปธรรม อำทิ สตำร์ทอัพไทยแลนด์ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้ประกอบกำรต่อยอดไปสู่เชิงพำณิชย์  
โดยสถำนศึกษำสังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ จัดให้มีระบบกำรบริหำรงำนศูนย์บ่มเพำะ
ผู้ประกอบกำรอำชีวศึกษำแบบครบวงจรขึ้น ซึ่งเป็นโครงกำรตำมยุทธศำสตร์กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือกำรพัฒนำ
ที่ยั่งยืนของกระทรวงศึกษำธิกำร โดยสอดคล้องกับยุทธศำสตร์เรื่องของกำรส่งเสริมกำรมีงำนท ำมำตรกำร
สนับสนุนให้ผู้เรียนมีโอกำสท ำงำนและสร้ำงรำยได้ระหว่ำงเรียน มีกำรก ำหนดแนวทำงกำรด ำเนินงำนในกำร
พัฒนำกำรศึกษำวิชำชีพด้วยกำรพัฒนำทักษะพ้ืนฐำนของนักศึกษำอำชีวะให้มีควำมรู้ทำงด้ำนกำรจัดกำรธุรกิจ 
(Business Plan) อย่ำงแท้จริง ตลอดจนพัฒนำทักษะในกำรคิดเชิงสร้ำงสรรค์ (Creative thinking) ด้วยกำร
สร้ำงชิ้นงำน สิ่งประดิษฐ์ หรือนวัตกรรมใหม่ตำมสำขำวิชำชีพและน ำมำต่อยอดในเชิงพำณิชย์ รวมไปถึงกำร
สร้ำงเครือข่ำยเพ่ือพัฒนำผู้ประกอบกำรใหม่ทั้งกลุ่มเป้ำหมำยในระบบและนอกระบบศึกษำ รวมทั้งกำรสร้ำง
ช่องทำงกำรเข้ำถึงแหล่งทุนและองค์ควำมรู้ทำงธุรกิจ เพ่ือเพ่ิมช่องทำงอำชีพ (Career path)   
 วิทยำลัยกำรอำชีพบ้ำนลำด เล็งเห็นถึงควำมส ำคัญในกำรพัฒนำศักยภำพผู้เรียนให้มีทักษะ ควำมรู้ 
กำรเป็นผู้ประกอบกำรใหม่ เพ่ือให้ควำมรู้แก่นักเรียนนักศึกษำทุกสำขำวิชำ ให้มีแนวคิดในกำรประกอบธุรกิจ 
ที่จึงจัดให้มีโครงกำรพัฒนำศักยภำพผู้ประกอบกำรใหม่ โดยด ำเนินกิจกรรมต่ำง ๆ ให้กับผู้เรียน เริ่มต้นจำก
กำรวำงแผนกำรท ำธุรกิจ กำรเขียนแผนธุรกิจ หำงบลงทุน เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดควำมตระหนักในกำรด ำเนิน
โครงกำรอย่ำงเป็นรูปธรรม โดยจัดให้มีกำรฝึกอบรมโครงกำรต่ำง ๆ เช่น กำรเตรียมควำมพร้อมส ำหรับเป็น
ผู้ประกอบกำรใหม่ อบรมกำรเขียนแผนธุรกิจ กำรศึกษำดูงำน กำรด ำเนินธุรกิจ เพ่ือให้ผู้เรียนมีควำมเข้ำใจ
อย่ำงชัดเจนถึงขั้นตอนกระบวนกำรทำงธุรกิจอย่ำงครบวงจร โดยมีศูนย์บ่มเพำะผู้ประกอบกำรอำชีวศึกษำ
แบบครบวงจรและครูที่ปรึกษำธุรกิจเป็นผู้ให้ค ำแนะน ำ ดูแล ให้ค ำปรึกษำในกำรจัดท ำแผนธุรกิจและด ำเนิน
ธุรกิจ 

วัตถุประสงค์ของโครงกำร  
 1. เพ่ือพัฒนำองค์ควำมรู้ทักษะประสบกำรณ์ ในเชิงพำณิชย์และกำรเขียนแผนธุรกิจให้กับนักเรียน 
นักศึกษำและประชำชนในชุมชนท้องถิ่นท่ีเข้ำมำร่วมโครงกำรของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 
 2. เพ่ือส่งเสริมกระบวนกำรคิดอย่ำงเป็นระบบ กำรสร้ำงสรรค์นวัตกรรมกำรผลิต กำรตลำด กำร
บริกำร กำรบรรจุภัณฑ์รูปแบบ เทคนิคและวิธีกำรใหม่ ๆ ตลอดจนกำรน ำเทคโนโลยีมำใช้เป็นเครื่องประกอบ
กิจกำรและธุรกิจ 
 3. เพ่ือพัฒนำโครงสร้ำงองค์กรและกำรบริหำรงำนภำยในศูนย์บ่มเพำะผู้ประกอบกำรอำชีวศึกษำให้
สำมำรถด ำเนินกำรได้อย่ำงเป็นระบบ มีรูปแบบและกรอบทิศทำงกำรปฏิบัติงำนให้ชัดเจน 
 4. เพ่ือจัดตั้งกลุ่มธุรกิจในสถำนศึกษำสังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำเพ่ือเผยแพร่
ผลงำน เช่น จัดนิทรรศกำรแสดงสินค้ำและกิจกรรมส่งเสริมผู้ประกอบกำร เป็นต้น 
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กลุ่มเป้ำหมำยในกำรด ำเนินงำน 
 1. ด้ำนปริมำณ 
  1) มีจ ำนวนผู้เรียนเข้ำร่วมโครงกำร ไม่น้อยกว่ำ 50 คน 
  2) มีธุรกิจที่สำมำรถด ำเนินกำรได้ อย่ำงน้อย 3 ธุรกิจ มีผู้เรียนที่สำมำรถประกอบธุรกิจได้   
อย่ำงน้อย 10 คน 
 2. ด้ำนคุณภำพ 
  1) ผู้เรียนสำมำรถประกอบธุรกิจได้ส ำเร็จ 
 2) ผู้เรียนเข้ำร่วมโครงกำร มีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรประกอบธุรกิจ 

 

ขอบเขตและรำยละเอียดของงำน  
 จัดอบรมโครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรส่งเสริมกำรเป็นผู้ประกอบกำรอำชีวศึกษำ แก่ผู้เรียนที่สนใจ
ประกอบธุรกิจเพ่ือพัฒนำศักยภำพของผู้เรียนให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรเขียนแผนธุรกิจ และสำมำรถ
ประกอบธุรกิจได้จำกนั้นน ำผู้เรียนที่สนใจประกอบธุรกิจไปศึกษำดูงำนในสถำนประกอบกำร เพ่ือน ำควำมรู้ที่
ได้กลับมำด ำเนินกำรประกอบธุรกิจ แล้วสรุปผลกำรด ำเนินงำนแต่ละธุรกิจรำยงำนสถำนศึกษำต่อไป 
 

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน  
 1. เขียนโครงกำรส่งเสริมกำรเป็นผู้ประกอบอำชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอำชีวศึกษำ และเสนออนุมัต ิ
 2. จัดท ำค ำสั่งมอบหมำยหน้ำที่และประชุมคณะท ำงำนตำมค ำสั่ง ให้มีควำมเข้ำใจในขั้นตอนกำร
ท ำงำนและเป้ำหมำยกำรด ำเนินงำนโครงกำร เพ่ือให้โครงกำรบรรลุผลส ำเร็จตำมวัตถุประสงค์ที่วำงไว้ 
 3. ประชำสัมพันธ์เชิญชวนและสร้ำงควำมตระหนักถึงควำมส ำคัญของกำรเขียนแผนธุรกิจกับงำน
อำชีพที่ก ำลังศึกษำอยู่ 
 4. ประสำนงำนและติดต่อผู้มีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญทำงด้ำนกำรบ่มเพำะผู้ประกอบกำรใหม่ และ
กำรเขียนแผนธุรกิจ เพ่ือเป็นวิทยำกรในกำรจัดอบรมตำมโครงกำร 
 5. ด ำเนินกำรจัดอบรมเสริมศักยภำพในกำรเป็นผู้ประกอบกำร 
 6. ให้ผู้เรียนที่ผ่ำนกำรฝึกอบรม ส่งแผนธุรกิจเข้ำรับกำรพิจำรณำจัดสรรงบประมำณเพ่ือด ำเนินงำน
ธุรกิจ 
 7. แต่งตั้งคณะกรรมกำรร่วมประเมินแผนธุรกิจ โดยใช้คณะกรรมกำรจำกทั้งภำยในและภำยนอก
สถำนศึกษำเพ่ือสร้ำงควำมน่ำเชื่อถือ 
 8. ด ำเนินกำรประกอบธุรกิจ 
 9. นิเทศติดตำมกำรประกอบธุรกิจ  
 10. สรุปผลกำรด ำเนินธุรกิจ 
 11. สรุปรำยงำน 
. 

ระยะเวลำด ำเนินงำน 
 ปีกำรศึกษำ 2564 ตั้งแต่ พฤษภำคม 2563 – เมษำยน 2564 
งบประมำณ  180,000 บำท 
 

ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
 1. ผู้มีควำมรู้ในกำรเขียนแผนธุรกิจและประกอบธุรกิจ 
 2. ผู้เรียนได้รับแนวทำงในกำรด ำเนินงำนทำงธุรกิจ 
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บทที่ 2 
เอกสำรที่เกี่ยวข้อง 

 
 ส ำนักมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำและวิชำชีพ มีกำรด ำเนินโครงกำรส่งเสริมกำรเป็นผู้ประกอบอำชีพ
อิสระในกลุ่มผู้เรียนอำชีวศึกษำ ซึ่งอยู่ในแผนงำนบูรณำกำรส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมที่มุ่งให้      
องค์ควำมรู้ด้ำนธุรกิจแก่ผู้เรียนและส่งเสริมกำรเป็นผู้ประกอบกำรแก่ผู้เรียนผ่ำนกระบวนกำรจัดกำรเรียน       
กำรสอน และกิจกรรมภำยใต้ศูนย์บ่มเพำะผู้ประกอบกำรอำชีวศึกษำ โดยก ำหนดให้ทุกสถำนศึกษำจัดตั้งศูนย์   
บ่มเพำะผู้ประกอบกำรอำชีวศึกษำ เพ่ือพัฒนำศักยภำพของผู้เรียนให้มีประสบกำรณ์ กำรท ำธุรกิจทั้งในและ
นอกสถำนศึกษำ เพ่ือน ำควำมรู้และประสบกำรณ์ต่อยอดไปเป็นผู้ประกอบกำร ซึ่งจะเป็นแนวทำงในกำรสร้ำง
อำชีพและสร้ำงรำยได้ ต่อไปในอนำคต 
1. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนำขีดควำมสำมำรถให้กับผู้เรียนในสถำนศึกษำอำชีวศึกษำ สังกัด
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำของรัฐบำล หรือประชำชนทั่วไปที่สนใจ ให้มีควำมพร้อมที่จะเริ่ม
ประกอบธุรกิจของตนเอง หรือพัฒนำต่อยอดธุรกิจเดิม 
 
2. เป้ำหมำย 
 1. กลุ่มเป้ำหมำย คือ ผู้เรียนในสถำนศึกษำ หรือประชำชนทั่วไปที่มีควำมสนใจ 
 2. เชิงปริมำณ  
  2.1 จ ำนวนผู้เรียนอำชีวศึกษำที่เข้ำร่วมโครงกำรพัฒนำศักยภำพผู้เรียนในสถำนศึกษำ
อำชีวศึกษำ ไม่น้อยกว่ำ 25 คน  
  2.2 จ ำนวนผู้เรียนที่เข้ำร่วมโครงกำรพัฒนำศักยภำพผู้เรียนในสถำนศึกษำ และสำมำรถ 
ด ำเนินกำรประกอบธุรกิจได้ มีจ ำนวน ไม่น้อยกว่ำ 3 คน หรือไม่น้อยกว่ำ 3 ธุรกิจ 
   2.3 จ ำนวนผู้ เรียนอำชีวศึกษำที่ผ่ำนกำรบ่มเพำะจำกศูนย์บ่มเพำะผู้ประกอบกำร
อำชีวศึกษำ และส ำเร็จกำรศึกษำแล้วสำมำรถเป็นเจ้ำของธุรกิจ จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 คน หรือมำกกว่ำ 
   2.4 มีกำรน ำสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม โครงงำนวิทยำศำสตร์  โครงกำรธุรกิจ โครงงำน 
งำนวิจัย ฯลฯ มำต่อยอดเชิงพำณิชย์ด้ำนผลิตภัณฑ์หรือด้ำนบริกำร มีจ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 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 ให้ค ำปรึกษำ 
ร่วมกับคณะกรรมกำรด ำเนินงำนก ำหนด วิสัยทัศน์ พันธกจิ กลยุทธ์และก ำกับดูแล ติดตำม ประเมนิผลกำร 
บ่มเพำะให้บรรลุผลส ำเร็จตำมวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยที่ก ำหนด 
  2.2 รองประธำนศูนย์บ่มเพำะผู้ประกอบกำรอำชีวศึกษำ มีหน้ำที่ช่วยเหลือประธำนศูนย์บ่มเพำะ 
ผู้ประกอบกำรอำชีวศึกษำ ในกำรส่งเสริม สนับสนุน ให้ค ำปรึกษำ ร่วมกับคณะกรรมกำรด ำเนินงำน ก ำหนด 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ และก ำกับดูแล ติดตำม ประเมินผลกำรบ่มเพำะให้บรรลุผลส ำ เร็จตำม
วัตถุประสงค์ และเป้ำหมำยที่ก ำหนด 
  2.3 คณะกรรมกำรที่ปรึกษำภำยนอก ประกอบด้วย ตัวแทนของหน่วยงำนต่อไปนี้ได้แก่  หอกำรค้ำ
จังหวัด ธนำคำรออมสิน อุตสำหกรรมจังหวัด พัฒนำชุมชน พำณิชย์จังหวัด ธนำคำรพัฒนำวิสำหกิจ 
ขนำดกลำงและขนำดย่อม ฯลฯ มีหน้ำที่ ให้ค ำปรึกษำ ร่วมกับคณะกรรมกำรด ำเนินงำนให้บรรลุผลส ำเร็จ
ตำมวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยที่ก ำหนด 
  2.4 คณะกรรมกำรที่ปรึกษำภำยใน ประกอบด้วย รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยวิชำกำร รองผู้อ ำนวยกำร
ฝ่ำยบริหำรทรัพยำกร  รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยพัฒนำกิจกำรนักเรียน นักศึกษำ หัวหน้ำแผนกวิชำ หัวหน้ำงำน 
ครูผู้ทรงคุณวุฒิที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรเป็นผู้ประกอบกำร มีหน้ำที่  ให้ค ำปรึกษำ ร่วมกับ
คณะกรรมกำรด ำเนินงำนให้บรรลุผลส ำเร็จตำมวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยที่ก ำหนด 

2.5 หัวหน้ำศูนย์บ่มเพำะผู้ประกอบกำรอำชีวศึกษำ มีหน้ำที่ 
  1) ท ำหน้ำที่บริหำรจัดกำรศูนย์บ่มเพำะฯ ประสำนงำน สร้ำงควำมร่วมมือกับฝ่ำยต่ำง ๆ ให้เป็นไป
ตำมท่ีคณะกรรมกำรบริหำรศูนย์บ่มเพำะผู้ประกอบกำรอำชีวศึกษำก ำหนด 
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  2) ด ำเนินกำรบ่มเพำะกลุ่มเป้ำหมำย ตลอดจนประสำนงำนในกำรจัดหำที่ปรึกษำธุรกิจ ที่ปรึกษำ
บัญชีให้แกกลุ่มเป้ำหมำย 
  3) ประสำนงำนกับสถำบันกำรเงินและหน่วยงำนอื่น ๆ เพื่อหำแหล่งเงินทุน สนับสนุนกลุ่มเป้ำหมำย 
  4) ส่งเสริมวิสำหกิจชุมชน/เครือข่ำยวิสำหกิจชุมชน ตำมควำมต้องกำรของแต่ละกลุ่ม 
  5) รับผิดชอบอำคำรสถำนที่ วัสดุครุภัณฑ์เครื่องมือและอุปกรณ์ในศูนย์บ่มเพำะผู้ประกอบกำร
อำชีวศึกษำ 
  6) ด ำเนินกำรดูแลกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ  และเงินรำยได้ต่ำง ๆ ให้เป็นไปตำมระเบียบทำงรำชกำร 
และท่ีคณะกรรมกำรบริหำรศูนย์บ่มเพำะผู้ประกอบกำรอำชีวศึกษำก ำหนด 
  7) สรุปผลและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 
  8) งำนอื่นๆ ตำมท่ีสถำนศึกษำมอบหมำย 
  2.6 ฝ่ำยฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำร มีหน้ำที่ 
  1) ประสำนงำนในกำรจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำร จัดท ำตำรำงกำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำรตำม
หลักสูตรของส ำนักมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำและวิชำชีพ จัดหำวิทยำกร สร้ำงเครือข่ำยธุรกิจและก ำหนด
กิจกรรมที่เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับผู้เข้ำรับกำรบ่มเพำะกำรเป็นผู้ประกอบกำร 
  2) ประสำนงำนกับแผนกวิชำต่ำง ๆ เพ่ือรับสมัครผู้เรียนที่มีควำมสนใจในกำรเข้ำรับกำรพัฒนำ
ศักยภำพผู้เรียนในกำรเป็นผู้ประกอบกำร และผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือให้กำรจัดอบรมได้บรรลุผลตำมวัตถุประสงค์ 
  3) สรุปผลและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 
  4) ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่สถำนศกึษำมอบหมำย 
  2.7 ฝ่ำยบ่มเพำะ ประกอบด้วย ครูที่ปรึกษำธุรกิจ และครูที่ปรึกษำเฉพำะด้ำน (ด้ำนบัญชี ด้ำนกำร
ผลิต ด้ำนกำรตลำด และด้ำนกำรจัดกำร) มีหน้ำที่ 
  1) สรรหำ พิจำรณำคัดเลือกผู้ เรียนที่มีศักยภำพ หรือผู้ที่สนใจเข้ำรับกำรบ่มเพำะกำร เป็น
ผู้ประกอบกำร 
  2) ท ำหน้ำที่เป็น “พ่ีเลี้ยง” ให้กำรดูแลและให้ค ำแนะน ำปรึกษำในกำรท ำธุรกิจแก่ผู้เข้ำรับกำรบ่ม
เพำะกำรเป็นผู้ประกอบกำร 
  3) ประสำนงำนกับผู้ที่เก่ียวข้องและงำนต่ำง ๆ เพื่อจัดกิจกรรมกำรบ่มเพำะกำรเป็นผู้ประกอบกำร 
  4) สรุปผลและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 
  5) ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่สถำนศกึษำมอบหมำย 

2.8 ครูที่ปรึกษำธุรกิจ มีหน้ำที่ 
  1) ให้ค ำปรึกษำในกำรจัดตั้งกลุ่มธุรกิจ กำรเขียนแผนธุรกิจ กำรจดทะเบียนธุรกิจกำรปฏิบัติงำนให้
ถูกต้องตำมระเบียบของสถำนศึกษำ และกฎหมำยที่เก่ียวข้อง 
  2) นิเทศติดตำมกำรปฏิบัติงำน ให้ค ำแนะน ำ และช่วยแก้ไขปัญหำกำรด ำเนินงำนของผู้เข้ำรับกำร  
บ่มเพำะกำรเป็นผู้ประกอบกำร ในด้ำนกำรจัดกำรธุรกิจ กำรจัดท ำบัญชีกำรตลำด กำรเงิน และอ่ืน ๆ 
  3) ประสำนงำนจัดหำที่ปรึกษำเฉพำะเรื่อง เพ่ือให้ค ำปรึกษำปัญหำเชิงลึกเฉพำะรำย 
  4) ให้ค ำปรึกษำแนะน ำกำรจดัท ำเอกสำรรำยงำน สรุปผลกำรประกอบกำรกำรเขียน Best Practice 
และเอกสำรเพื่อกำรรำยงำนผลต่อสถำนศึกษำ 
  5) จัดท ำแผนกำรนิเทศและรำยงำนผลกำรนิเทศตลอดภำคเรียน หรือตำมเวลำที่ ก ำหนด และเมื่อ
สิ้นสุดกำรบ่มเพำะกำรเปน็ผู้ประกอบกำรเสนอสถำนศึกษำเพ่ือทรำบ 
  6) สรุปผลและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 
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  7) ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 
2.8 ครูที่ปรึกษำด้ำนบัญชี (เป็นครูที่ปรึกษำกลำงของศูนย์บ่มเพำะฯ) มีหน้ำที่ 

  1) ดูแลให้ค ำปรึกษำในกำรจัดท ำบัญชีของผู้ประกอบกำร 
  2) ให้ค ำปรึกษำและรับรองกำรจัดท ำงบแสดงฐำนะกำรเงิน งบก ำไรขำดทุน และรำยงำนทำงกำรเงิน
อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องร่วมกับผู้ประกอบกำร 
  3) ให้ค ำปรึกษำในกำรจัดสรรก ำไรสุทธิของผู้ประกอบกำร 
  4) สรุปผลและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 
  5) ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ได้รบัมอบหมำย 
  2.9 ครูที่ปรึกษำด้ำนกำรผลิต (เป็นครูที่ปรึกษำกลำงของศูนย์บ่มเพำะผู้ประกอบกำรอำชีวศึกษำ)  
มีหน้ำที ่
  1) ดูแลให้ค ำปรึกษำด้ำนกำรผลิตของผู้ประกอบกำร 
  2) สรุปผลและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 
  3) ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ได้รบัมอบหมำย 
  2.10 ครูที่ปรึกษำด้ำนกำรตลำด (เป็นครูที่ปรึกษำกลำงของศูนย์บ่มเพำะผู้ประกอบกำรอำชีวศึกษำ) 
มีหน้ำที ่
  1) ดูแลให้ค ำปรึกษำด้ำนกำรตลำดของผู้ประกอบกำร 
  2) สรุปผลและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 
  3) ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ได้รบัมอบหมำย 

2.11 ครูที่ปรึกษำด้ำนกำรจัดกำร (เป็นครูทีป่รึกษำกลำงของศูนย์บ่มเพำะผู้ประกอบกำรอำชีวศึกษำ) 
มีหน้ำที ่
  1) ดูแลให้ค ำปรึกษำด้ำนกำรจัดกำรของผู้ประกอบกำร 
  2) สรุปผลและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 
  3) ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ได้รบัมอบหมำย 
  2.12 ฝ่ำยนวัตกรรม ประกอบด้วย หัวหน้ำแผนกวิชำ หัวหน้ำงำนวิจัย และครูผู้สอนวิชำโครงกำร/
โครงงำน/สิ่งประดิษฐ์ มีหน้ำที่ 
  1) ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เข้ำรับกำรบ่มเพำะ แสวงหำ และพัฒนำนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์เพ่ือน ำไปต่อ
ยอดในเชิงพำณิชย์หรือน ำไปสู่กำรจดอนุสิทธิบัตร 
  2) สรุปผลและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 
  3) ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่สถำนศกึษำมอบหมำย 
  2.13 ฝ่ำยธุรกำร มีหน้ำที่ 
  1) จัดกำรระบบงำนทำงด้ำนสำรบรรณ และเอกสำรภำยในหน่วยงำน 
  2) จัดท ำเอกสำรเกี่ยวกับกำรเงิน กำรบัญชีกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณ 
  3) รวบรวมระเบียบ ข้อบังคับ ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ สถำนศึกษำ และ
หน่วยงำนต่ำง ๆ ที่เก่ียวข้องกับกำรด ำเนินงำน 
  4) ให้บริกำรด้ำนเอกสำร แบบฟอร์มต่ำง ๆ เครื่องมือ วัสดุและอุปกรณ์ให้กับผู้เข้ำรับบริกำรและผู้
เข้ำรับกำรบ่มเพำะกำรเป็นผู้ประกอบกำร 
  5) สรุปผลและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 
  6) ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ได้รบัมอบหมำย 
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บทที่ 3 
วิธีกำรด ำเนินงำน 

3.1 ขั้นตอนกำรด ำเนินโครงกำร 
 1. ก ำหนดกำรพัฒนำศักยภำพผู้เรียนให้มีควำมรู้และทักษะกำรเป็นผู้ประกอบกำร ไว้ในมำตรฐำน
กำรอำชีวศึกษำของสถำนศึกษำ 
 2. ก ำหนดกำรพัฒนำศักยภำพศูนย์บ่มเพำะผู้ประกอบกำรอำชีวศึกษำและผู้เรียนไว้ในแผนพัฒนำ
สถำนศึกษำ 3-5 ปี แผนปฏิบตัิกำรประจ ำปีของสถำนศึกษำ และแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีของศูนย์บ่มเพำะ
ผู้ประกอบกำรอำชีวศึกษำ 
 3. ส่งเสริม สนับสนุน ให้ครูและบุคลำกรที่เก่ียวข้องกับภำรกิจของศูนย์บ่มเพำะผู้ประกอบกำร
อำชีวศึกษำ ได้พัฒนำศักยภำพตำมควำมจ ำเป็นและเหมำะสม 
 4. แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนศูนย์บ่มเพำะผู้ประกอบกำรอำชีวศึกษำ คณะกรรมกำรนิเทศ 
และคณะกรรมกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนศูนย์บ่มเพำะผู้ประกอบกำรอำชีวศึกษำประจ ำปี 
 5. ส่งเสริม สนับสนุน กำรบริหำรจัดกำรศูนย์บ่มเพำะผู้ประกอบกำรอำชีวศึกษำ ให้สำมำรถด ำเนิน
ตำมภำรกิจได้บรรลุตำมวัตถุประสงค์และเป้ำหมำย 
 6. นิเทศ ก ำกับติดตำม กำรด ำเนินงำนของศูนย์บ่มเพำะผู้ประกอบกำรอำชีวศึกษำ 
 7. ส่งเสริม สนับสนุน ให้ศูนย์บ่มเพำะผู้ประกอบกำรอำชีวศึกษำได้ด ำเนินกำรส่งแผนธุรกิจเข้ำร่วม
ประกวด หรือแข่งขันทักษะในโอกำสต่ำง ๆ ทั้งในระดับสถำนศึกษำ ระดับจังหวัด ระดับภำค และระดับชำติ 
ที่หน่วยงำนของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ หรือหน่วยงำนอื่น ๆ จัดขึ้น 
 
3.2 วิธีกำรประเมิน 
 1. ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง กำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำรอบรมเสริม
ศักยภำพกำรเป็นผู้ประกอบกำร ใช้ประชำกรทั้งหมด ซึ่งเป็นผู้เรียนที่เข้ำร่วมโครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร
ส่งเสริมกำรเป็นผู้ประกอบกำรอำชีวศึกษำ จ ำนวน 50 คน 
 2. เครื่องมือที่ใช้ในแบบประเมินโครงกำร เป็นแบบประเมินควำมพึงพอใจต่อกำรจัดกิจกรรม
โครงกำร มีทั้งหมด 3 ตอน ประกอบด้วย 
 ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำม 
 ตอนที่ 2 ควำมพึงพอใจต่อกำรเข้ำร่วมโครงกำรอบรม จ ำนวน 10 รำยกำร 
 ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ 
 3. กำรรวบรวมข้อมูล โดยให้นักเรียนนักศึกษำที่เข้ำร่วมโครงกำรอบรมเสริมศักยภำพกำรเป็น
ผู้ประกอบกำรอำชีวศึกษำ จ ำนวน 50 คน ท ำกำรประเมินหลังกำรอบรมเสร็จสิ้นลง 
 4. กำรวิเครำะห์ข้อมูล ใช้โปรแกรมส ำเร็จรูป SPSS for Window ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล เพ่ือหำ
ค่ำสถิติพ้ืนฐำน 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 
สรุปผลกำรด ำเนินงำน 

4.1 สรุปผลกำรประเมิน  
 กำรด ำเนินงำนโครงกำรส่งเสริมกำรเป็นผู้ประกอบอำชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอำชีวศึกษำ เมื่อวันที่ 
14 สิงหำคม 2564 จำกกำรสอบถำมควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมรับกำรฝึกอบรม จ ำนวน 50 คน ปรำกฏผล
ดังนี้ 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำม 
ตำรำงท่ี 1 แสดงเพศของผู้ตอบแบบสอบถำม 

เพศ จ ำนวน (คน) ร้อยละ 
ชำย 
หญิง 

10 
40 

20.00 
80.00 

รวม 50 100.00 

 จำกตำรำงที่ 1 ผู้ตอบแบบสอบถำมควำมพึงพอใจ จ ำนวนทั้งสิ้น 10 คน แยกเป็นเพศชำย 10 คน 
คิดเป็นร้อยละ 20 และเป็นเพศหญิง 40 คน คิดเป็น ร้อยละ 80 

ตำรำงท่ี 2 แสดงสถำนะผู้ตอบแบบสอบถำม 

สถำนะ จ ำนวน (คน) ร้อยละ 
ผู้บริหำร 

ครูและบุคลำกรฯ 
นักเรียน/นักศึกษำ 

3 
9 
38 

6.00 
18.00 
76.00 

รวม 50 100.00 

 จำกตำรำงที่ 2 ผู้ตอบแบบสอบถำมควำมพึงพอใจต่อโครงกำรส่งเสริมกำรเป็นผู้ประกอบอำชีพ
อิสระในกลุ่มผู้เรียนอำชีวศึกษำ ทั้งสิ้น 50 คน ประกอบด้วยผู้บริหำร 3 คน คิดเป็นร้อยละ 6.00 ครูและ
บุคลำกรฯ 9 คน คิดเป็นร้อยละ 18.00 นักเรียน/นักศึกษำ 38 คน คิดเป็นร้อยละ 76.00  
ตำรำงท่ี 3 แสดงแผนกผู้ตอบแบบสอบถำม 

สถำนะ จ ำนวน (คน) ร้อยละ 
ช่ำงยนต์ 

ช่ำงไฟฟ้ำก ำลัง 
กำรบัญชี 

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
ผู้บริหำร ครูและบุคลำกำรฯ 

11 
10 
8 
9 
12 

22.00 
20.00 
16.00 
18.00 
24.00 

รวม 50 100.00 

 จำกตำรำงที่ 3 ผู้ตอบแบบสอบถำมควำมพึงพอใจต่อโครงกำรส่งเสริมกำรเป็นผู้ประกอบอำชีพ
อิสระในกลุ่มผู้เรียนอำชีวศึกษำ ทั้งสิ้น 50 คน ประกอบด้วยแผนกช่ำงยนต์ 11 คน คิดเป็นร้อยละ 22.00  
แผนกช่ำงไฟฟ้ำก ำลัง 10 คน คิดเป็นร้อยละ 20.00 แผนกกำรบัญชี 8 คน คิดเป็นร้อยละ 16.00 แผนก
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คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 9 คน คิดเป็นร้อยละ 18.00 และผู้บริหำร ครูและบุคลำกรฯ 12 คน คิดเป็นร้อยละ 
24.00  

ตอนที่ 2 ระดับควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมกิจกรรมโครงกำรส่งเสริมกำรเป็นผู้ประกอบอำชีพอิสระในกลุ่ม
ผู้เรียนอำชีวศึกษำ 

รำยกำรสอบถำมควำมพึงพอใจ 
N = 50 คน 

X  S.D. กำรแปลผล 

1. ควำมพร้อมในกำรรับลงทะเบียนเข้ำอบรม 4.40 0.49 มำก 
2. สถำนที่ท่ีใช้ในกำรจัดอบรมมีควำมเหมำะสม 4.40 0.85 มำก 
3. สื่อและวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในกำรจัดอบรมมีควำมพร้อม 4.66 0.55 มำกที่สุด 
4. พิธีกำรและล ำดับขั้นตอนในกำรด ำเนินงำน 4.68 0.51 มำกท่ีสุด 
5. กำรถ่ำยทอดควำมรู้และประสบกำรณ์ของวิทยำกร 4.44 0.83 มำกท่ีสุด 
6. หลักสูตรและเนื้อหำในกำรจัดอบรมมีควำมเหมำะสม 4.56 0.54 มำกท่ีสุด 
7. ระยะเวลำที่ใช้ในกำรจัดอบรมมีควำมเหมำะสม 4.42 0.49 มำก 
8. อำหำรและเครื่องดื่มมีควำมเหมำะสม 4.56 0.50 มำกท่ีสุด 
9. ควำมรู้ ควำมเข้ำใจ เพ่ิมขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับ 
    ก่อนรับกำรอบรม 

4.94 0.24 มำกท่ีสุด 

10. สำมำรถน ำควำมรู้ที่ได้รับไปใช้ในกำรเขียนแผนธุรกิจได้ 4.72 0.45 มำกท่ีสุด 
รวม 4.62 0.15 มำกท่ีสุด 

 

 จำกตำรำงพบว่ำ ผู้ตอบแบบสอบถำม มีควำมพึงพอใจต่อกำรด ำเนินงำนโครงกำร ในภำพรวมอยู่
ในภำพรวมมำกท่ีสุด มีค่ำเฉลี่ย( X ) = 4.62, S.D. = 0.15 เมื่อจ ำแนกเป็นรำยข้อ พบว่ำ ข้อที่มีระดับควำม
พึงพอใจในระดับ มำกที่สุด คือ มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับก่อนรับกำรอบรม มีค่ำเฉลี่ย 
4.94  รองลงมำคือ สำมำรถน ำควำมรู้ที่ได้รับไปใช้ในกำรเขียนแผนธุรกิจได้ มีค่ำเฉลี่ย 4.72 แต่โดยภำพรวม 
กำรจัดโครงกำรอบรมเสริมศักยภำพกำรเป็นผู้ประกอบกำร อยู่ในเกณฑ ์มำกที่สุด มีค่ำเฉลี่ย 4.62 

สรุปผลกำรประเมิน  

 สรุปผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรส่งเสริมกำรเป็นผู้ประกอบอำชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอำชีวศึกษำ 
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564 มีจ ำนวนนักเรียน/นักศึกษำเข้ำร่วมโครงกำรทั้งสิ้น จ ำนวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 
100 ซึ่งเป็นไปตำมที่วำงแผนไว้  

ข้อเสนอแนะเพ่ือพัฒนำในโอกำสต่อไป 
 1. ควรจัดอบรมในวันที่มีคำบกิจกรรม เนื่องจำกมีรำยวิชำเรียนน้อย 
 2. ควรแจกอุปกรณ์ เครื่องเขียน เพ่ือใช้ในกำรอบรม 
 3. เพ่ิมจ ำนวนผู้รับลงทะเบียนเพื่อควำมสะดวกและรวดเร็ว 
 4. วิทยำกรควรเป็นนักกำรตลำดหรือเจ้ำหน้ำที่ธนำคำรที่มีควำมเชี่ยวชำญในด้ำนกำรพิจำรณำแผน
ธุรกิจในกำรให้สินเชื่อ 
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บทที่ 5 
สรุปผลกำรด ำเนินงำน อภิปรำยผล และข้อเสนอแนะ 

 
5.1สรุปผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรส่งเสริมกำรเป็นผู้ประกอบอำชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอำชีวศึกษำ 

โครงกำรโครงกำรส่งเสริมกำรเป็นผู้ประกอบอำชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอำชีวศึกษำ ที่ด ำเนินกำรจัด
ในครั้งนี้ งำนศูนย์บ่มเพำะผู้ประกอบกำรอำชีวศึกษำ ฝ่ำยแผนงำนและควำมร่วมมือ วิทยำลัยกำรอำชีพ    
บ้ำนลำดได้ด ำเนินกำรจัดกิจกรรมฝึกอบรม เมื่อวันที่ 14 สิงหำคม 2564 ซึ่งได้รับกำรส่งเสริมและสนับสนุน
กำรด ำเนินงำนโครงกำรเป็นอย่ำงดี จำกฝ่ำยบริหำร คณะกรรมกำรด ำเนินงำน คณะครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำท่ีเกี่ยวข้อง จนท ำให้โครงกำรนี้ได้รับควำมส ำเร็จอยู่ในระดับมำกที่สุด มีค่ำเฉลี่ยรวม 4.18  อยู่ในระดับ
มำก 

ตำรำงท่ี 3.1 ผลกำรด ำเนินโครงกำร 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ แผน 
ผลกำร

ด ำเนินงำน 
เชิงปริมำณ :    
- มีแผนธุรกิจจำกกำรฝึกอบรม แผน 6 12 
- มีจ ำนวนนักเรียนนักศึกษำเข้ำร่วมโครงกำร  คน 50 50 
เชิงคุณภำพ :    
- ระดับควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำรโดยรวมทุกด้ำน ค่ำเฉลี่ย 4.00 4.52 
- ควำมรู้ ควำมเข้ำใจ เพ่ิมข้ึนเมื่อเปรียบเทียบกับก่อนอบรม ค่ำเฉลี่ย 4.00 4.48 

อภิปรำยผลกำรด ำเนินงำน   
 โครงกำรส่งเสริมกำรเป็นผู้ประกอบอำชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอำชีวศึกษำ ที่งำนศูนย์บ่มเพำะ
ผู้ประกอบกำรอำชีวศึกษำ ด ำเนินกำรนั้นประสบควำมส ำเร็จเป็นที่น่ำพอใจ นักเรียนนักศึกษำผู้เข้ำรับกำรฝึก
รับบริกำร ส่วนใหญ่มีควำมพึงพอใจต่อกำรด ำเนินงำนโครงกำรเป็นอย่ำงมำก และมีควำมรู้เพ่ิมมำกขึ้นเมื่อ
เปรียบเทียบกับควำมรู้เดิมก่อนรับกำรฝึกอบรมตำมโครงกำรนี้ โดยเห็นว่ำสำมำรถน ำควำมรู้ที่ได้รับไป
ด ำเนินกำรเขียนแผนธุรกิจได้ 

ข้อเสนอแนะจำกกำรด ำเนินงำน 
 ผู้ เข้ำร่วมโครงกำรส่งเสริมกำรเป็นผู้ประกอบอำชีพอิสระในกลุ่มผู้ เรียนอำชีวศึกษำ  ได้ให้
ข้อเสนอแนะและชื่นชมกำรด ำเนินงำนโครงกำรด้ำนต่ำงๆ ดังนี้ 
 1. โครงกำรนี้เป็นโครงกำรที่มีประโยชน์ต่อนักเรียนอย่ำงมำก 
 2. เป็นโครงกำรที่ดีมำก ควรด ำเนินงำนโครงกำรนี้ต่อไป 
 3. ควรจัดอบรมในวันที่มีคำบกิจกรรม เนื่องจำกมีรำยวิชำเรียนตำมตำรำงเรียนน้อย จะได้ลดกำร
กระทบกับเวลำเรียนให้น้อยลง 
 4. ควรแจกอุปกรณ์ เครื่องเขียน เพ่ือใช้ในกำรอบรม 
 5. เพ่ิมจ ำนวนผู้รับลงทะเบียนเพื่อควำมสะดวกและรวดเร็วในกำรท ำงำน 
 6. ควรจัดกิจกรรมในลักษณะนี้อีก เนื่องจำกเป็นประโยชน์ต่อกำรประกอบอำชีพ 
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ผลกระทบ/ปัญหำ/อุปสรรคในกำรจัดกิจกรรม และแนวทำงกำรแก้ไขส ำหรับครั้งต่อไป 

ข้อ ปัญหำอุปสรรค ข้อ แนวทำงกำรแก้ไข/พัฒนำ ต่อไป 
1 ควรจัดอบรมในวันที่ มี คำบกิจกรรม 

เนื่องจำกมีรำยวิชำเรียนตำมตำรำงเรียน
น้อย จะได้ลดกำรกระทบกับเวลำเรียนให้
น้อยลง 

1 หำรือกับทำงงำนพัฒนำหลักสูตรฯ ฝ่ำยวิชำกำร 
จัดอบรมในวันที่ผู้เข้ำรับกำรอบรมมีคำบเรียน
น้อยที่สุด หรือวันที่มีคำบกิจกรรม 

2 ควรแจกอุปกรณ์ เครื่องเขียน เพ่ือใช้ใน
กำรอบรม 

2 จัดสรรงบประมำณของโครงกำรเพ่ือจัดหำ
อุปกรณ์ เครื่องเขียน แจกในกำรอบรม 

3 เพ่ิมจ ำนวนผู้รับลงทะเบียนเพ่ือควำม
สะดวกและรวดเร็วในกำรท ำงำน 

3 เพ่ิมจ ำนวนผู้รับลงทะเบียน หรือบริหำรจัดกำร
ให้เป็นระบบมำกยิ่งขึน้ 

4 วิทย ำกรควร เป็ นนั กกำรตลำดหรื อ
เจ้ำหน้ำที่ธนำคำรที่มีควำมเชี่ยวชำญใน
ด้ำนกำรพิจำรณำแผนธุรกิจในกำรให้
สินเชื่อ 

4 หำรือกับคณะกรรมกำรด ำเนินงำน เพ่ือจัดหำ
วิทยำกรที่มีควำมเชียวชำญในด้ำนกำรพิจำรณำ
แผนธุรกิจ 
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เสนอแนะแนวทำงปรับปรุงแก้ไข ส ำหรับกำรจัดโครงกำรครั้งต่อไป 
 

ข้อเสนอแนะจำกกำรด ำเนินงำน 
 ผู้ เข้ำร่วมโครงกำรส่งเสริมกำรเป็นผู้ประกอบอำชีพอิสระในกลุ่มผู้ เรียนอำชีวศึกษำได้ให้
ข้อเสนอแนะและชื่นชมกำรด ำเนินงำนโครงกำรด้ำนต่ำงๆ ดังนี้ 
 1. โครงกำรนี้เป็นโครงกำรที่มีประโยชน์ต่อนักเรียนอย่ำงมำก 
 2. เป็นโครงกำรที่ดีมำก ควรด ำเนินงำนโครงกำรนี้ต่อไป 
 3. ควรจัดอบรมในวันที่มีคำบกิจกรรม เนื่องจำกมีรำยวิชำเรียนตำมตำรำงเรียนน้อย จะได้ลดกำร
กระทบกับเวลำเรียนให้น้อยลง 
 4. ควรแจกอุปกรณ์ เครื่องเขียน เพ่ือใช้ในกำรอบรม 
 5. เพ่ิมจ ำนวนผู้รับลงทะเบียนเพื่อควำมสะดวกและรวดเร็วในกำรท ำงำน 
 6. ควรจัดกิจกรรมในลักษณะนี้อีก เนื่องจำกเป็นประโยชน์ต่อกำรประกอบอำชีพ 

ผลกระทบ/ปัญหำ/อุปสรรคในกำรจัดกิจกรรม และแนวทำงกำรแก้ไขส ำหรับครั้งต่อไป 

ข้อ ปัญหำอุปสรรค ข้อ แนวทำงกำรแก้ไข/พัฒนำ ต่อไป 
1 ควรจัดอบรมในวันที่ มี คำบกิจกรรม 

เนื่องจำกมีรำยวิชำเรียนตำมตำรำงเรียน
น้อย จะได้ลดกำรกระทบกับเวลำเรียนให้
น้อยลง 

1 หำรือกับทำงงำนพัฒนำหลักสูตรฯ ฝ่ำยวิชำกำร 
จัดอบรมในวันที่ผู้เข้ำรับกำรอบรมมีคำบเรียน
น้อยที่สุด หรือวันที่มีคำบกิจกรรม 

2 ควรแจกอุปกรณ์ เครื่องเขียน เพ่ือใช้ใน
กำรอบรม 

2 จัดสรรงบประมำณของโครงกำรเพ่ือจัดหำ
อุปกรณ์ เครื่องเขียน แจกในกำรอบรม 

3 เพ่ิมจ ำนวนผู้รับลงทะเบียนเพ่ือควำม
สะดวกและรวดเร็วในกำรท ำงำน 

3 เพ่ิมจ ำนวนผู้รับลงทะเบียน หรือบริหำรจัดกำร
ให้เป็นระบบมำกยิ่งขึ้น 

4 วิทย ำกรควร เป็ นนั กกำรตลำดหรื อ
เจ้ำหน้ำที่ธนำคำรที่มีควำมเชี่ยวชำญใน
ด้ำนกำรพิจำรณำแผนธุรกิจในกำรให้
สินเชื่อ 

4 หำรือกับคณะกรรมกำรด ำเนินงำน เพ่ือจัดหำ
วิทยำกรที่มีควำมเชียวชำญในด้ำนกำรพิจำรณำ
แผนธุรกิจ 

 


