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วิทยาลัยการอาชีพสองพ่ีน้อง 
    ลักษณะโครงการ                      โครงการใหม่                      โครงการต่อเนื่อง 

1. ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา 
ผู้ประสานงาน นางปิ่นเสถียร  อร่ามแก้ววงษ์ 
ต าแหน่ง  หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ/ศูนย์บ่มเพาะฯ                       
โทรศัพท์  092-6131555 
โทรสาร -    โทรศัพท์เคลื่อนที่    092-6131555 
E-mail  Pinsiace123@gmail.com 

2. หน่วยงานที่รับผิดชอบ: ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ วิทยาลัยการอาชีพสองพ่ีน้อง  
3. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล: (บรูณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอพียง) 

ด้วยส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นหน่วยงานในการจัดการศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพ เพ่ือ
ผลิตและพัฒนาก าลังคนในระดับฝีมือ ระดับเทคนิค และระดับเทคโนโลยีในทุกสาขาวิชาอย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน
สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสนองกับความต้องการของตลาดแรงงาน และการ
ประกอบอาชีพอิสระ โดยมีการจัดท าแผนงาน โครงการและกิจกรรมพัฒนาการศึกษาวิชาชีพด้วยการพัฒนาทักษะ
พ้ืนฐานของเด็กอาชีวะให้มีความรู้ทางด้านการจัดการธุรกิจอย่างแท้จริง ตลอดจนพัฒนาศักยภาพในการคิดสร้างสรรค์ 
ด้วยการสร้างชิ้นงาน สิ่งประดิษฐ์ หรือนวัตกรรมใหม่ตามสาขาวิชาชีพและน ามาต่อยอดเชิงพาณิชย์ รวมถึงการสร้าง
เครือข่ายเพ่ือพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ให้สามารถสร้าง ช่องทางการเข้าถึงแหล่งทุนและองค์ความรู้ทางธุรกิจ           
เพ่ือเพ่ิมช่องทางอาชีพให้กับผู้เรียน ให้สามารถประกอบธุรกิจได้อย่างเป็นรูปธรรม  

ส านักงานมาตรฐานอาชีวศึกษาและวิชาชีพ มีการด าเนินโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียน
อาชีวศึกษา ที่บูรณาการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่มุ่งให้องค์ความรู้ด้านธุรกิจ แก่ผู้เรียนและส่งเสริม
การเป็นผู้ประกอบการแก่ผู้เรียนผ่านกระบวนการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมภายใต้ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ
อาชีวศึกษา เพ่ือพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้มีประสบการณ์ท าธุรกิจทั้งในและนอกสถานศึกษา เพ่ือน าความรู้และ
ประสบการณต์่อยอดไปเป็นผู้ประกอบการ ซึ่งจะเป็นแนวทางในการสร้างอาชีพและสร้างรายได้ต่อไปในอนาคต  

งานส่งเสริมผลิตผลฯ ได้เห็นความส าคัญจึงมีการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนอาชีวศึกษา ในการ
เป็นผู้ประกอบการ โดยมีการบูรณาการเรียนการสอนที่หลากหลาย ตามนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา จึงก าหนดจัดกิจกรรมศึกษาดูงานผู้ประกอบการใหม่ การอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนแผนธุรกิจ การจัด
กิจกรรมตลาดนัด-ฝึกหัดขาย จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ส านักงาน อันจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่การเรียนรู้เพ่ือให้
นักเรียนน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินธุรกิจ ที่ช่วยกระตุ้นให้นักเรียนและครู ได้มีความกระตือรือร้นและเห็น
ความส าคัญในสาขางานที่นักเรียนศึกษาอยู่    
4. วัตถุประสงค์ของโครงการ :  
 4.1 เพ่ือส่งเสริมการท าธุรกิจในสถานศึกษาและนอกสถานศกึษา และให้ความรู้ในการเป็นผู้ประกอบการ 
 4.2 เพ่ือพัฒนาศักยภาพของศูนย์บ่มเพาะการเป็นผู้ประกอบการในสถานศึกษาและพร้อมที่จะเป็นแหล่ง
เรียนรู้และฝึกประสบการณ์ด้านธุรกิจในโอกาสต่อไป 
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5. ผลผลิตของแผนงาน/โครงการ(Output) 
1. ผู้เรียนได้รับความรู้การเป็นผู้ประกอบการและได้ผ่านการฝึกอบรมการเขียนแผนธุรกิจ จ านวน 40 คน 
2. ผู้เรียนผ่านการศึกษาดูงานด้านการเป็นผู้ประกอบการ จ านวน 30 คน 
3. สถานศึกษามีศูนย์บ่มเพาะการเป็นผู้ประกอบการที่มีศักยภาพพร้อมเป็นแหล่งฝึกประสบการณ์        

ด้านธุรกิจนักเรียน นักศึกษาและครู วิทยาลัยการอาชีพสองพ่ีน้อง เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพ
อิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2563 
6. ผลลัพธ์ของแผนงาน/โครงการ(Outcome) 

นักเรียนนักศึกษา ได้รับรู้ ความเข้าใจ รวมถงึตระหนัก และรักทีจ่ะแสวงหาความรู้ใหม่ๆและเห็นถึงความส าคัญ
ในการสร้างความตระหนักของผู้เรียนให้มีความพร้อมในการเป็นผู้ประกอบการ และสามารถหารายได้ระหว่างเรียนได้ 
7. กลุ่มเป้าหมาย  

7.1 เชิงปริมาณ  นักเรียน นักศึกษาและครู เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่ม
ผู้เรียนอาชีวศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2563 

7.2 เชิงคุณภาพ คณะครู-อาจารย์ และนักเรียน นักศึกษา เล็งเห็นความส าคัญของการน าความรู้      
ไปปฏิบัติงานจริง และช่วยกระตุ้นให้นักเรียนเห็นถึงความส าคัญในสาขางานที่นักเรียนศึกษาอยู่ 
8. การบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง / นโยบาย / ยุทธศาสตร์ / การประกันคุณภาพ 

8.1 การบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  8.1.1 นิยาม  ความพอประมาณ    ความมีเหตุผล     ความมีภูมิคุ้มกันที่ดี 

8.1.2 เงื่อนไข     ความรู ้             คุณธรรม  
8.2 นโยบาย ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

  นโยบายที่ 1 มุ่งสร้าง/แผนงานพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาให้มีความรู้คู่คุณธรรม  
 8.3 ยุทธศาสตร์ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
  ยุทธศาสตร์ 1 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล 

มิติที ่1 การสร้างโอกาสทางการศึกษา “เรียนฟรีมีงานท า มีรายได้ระหว่างเรียน” 
1.1 พัฒนาศูนย์อบรมอาชีวศึกษา 
1.2 ขยายใหม้ีผู้เรยีนอาชีวศึกษาเพ่ิมข้ึน 

 8.4 นโยบายสถานศึกษา 
 นโยบายข้อที่ 1 มุ่งจัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษา โดยจัดเป็นส่วนหนึ่งของการท างานปกติ      

ซึ่งบุคลากรของสถานศึกษาทุกคน ทุกฝ่าย/งาน/สาขาวิชาต้องมีความเข้าใจ ตระหนัก และความพยายาม ใน
การปฏิบัติให้สามารถน าพาสถานศึกษาผ่านเกณฑ์การประเมินไปสู่ คุณภาพการศึกษา และส่งผลให้นักศึกษา             
มีคุณภาพ ทั้งด้านทักษะวิชาชีพและคุณธรรม จริยธรรม ทั้งภายในโดยต้นสังกัดและภายนอก โดย สมศ.
ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)  

8.5 พันธกิจและกลยุทธ์ สถานศึกษา 
      พันธกจิที ่2 จัดการศึกษาและขยายโอกาสดา้นวิชาชีพร่วมกับภาคีเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอาชีวศึกษา 
         กลยุทธิ์ที่ 1 ส่งเสริมทัศนคติ ที่ดีต่อการเข้ารับการศึกษาต่อระดับอาชีวศึกษา 

          กลยุทธิ์ที่ 2 สนับสนุนนักเรียนนกัศึกษาให้มีงานท ามีรายได้ในระหว่างเรียน 
                   พันธกิจที่ 3 พัฒนางานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสู่เชิงพาณิชย์ 
          กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการใหม่ 

8.6 การประกันคุณภาพภายใน ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
  มาตรฐานที่ 1  : คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ 
  ประเด็นที่ 1.1 : ด้านความรู้ 
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8.7 การประกันคุณภาพภายนอก ตามมาตรฐานและการประเมินคุณภาพการศึกษา (ใช้การ
ประกันคุณภาพภายในแทน) เนื่องจากเกณฑ์การประเมินภายนอกรอบส่ี ยังไม่ประกาศใช้ 

มาตรฐานที่ 1  : คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ 
  ประเด็นที่ 1.1 : ด้านความรู้ 

8.8 สถานศึกษารางวัลพระราชทาน 
ด้านที่  ๑  คุณภาพนักศึกษา 
ด้านที่  ๔  ความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชน 

  ด้านที่  ๕  บุคลากรและการบริหารงานบุคลากร 
 

9. พื้นที่ / สถานที่ด าเนินการ : วิทยาลัยการอาชีพสองพ่ีน้อง   
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

10.1 โดยตรง : นักเรียนนักศึกษา ได้รับความรู้และประสบการณ์จากประสบการณ์จริงจากผู้ประกอบการ 
  10.2 โดยอ้อม : นักเรียนนักศึกษามีการเรียนรู้ถึงความมีระเบียบวินัย และมารยาททางสังคมในการติดต่อสื่อสาร 
 

11. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ : (KPI) 
 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ ได้รับการฝึกการเป็นผู้ประกอบการ 120 คน 

เชิงคุณภาพ นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการ ระดับดี 

เชิงเวลา โครงการ/กิจกรรมแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด เดือน 

เชิงค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายของโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา 
จ านวน ๑5๐,000 บาท 

บาท 

12. สรุปขั้นตอน/วิธีด าเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ 

 
ขั้นตอน/วิธีการ

ด าเนินงาน 

ระยะเวลาด าเนินการ หมายเหตุ 
 ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที่ 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.  
1. ศึกษาดูงาน
ผู้ประกอบการใหม่ 
 

            30,000 

2. อบรมเชิงปฏิบัติการ
เขยีนแผนธุรกิจ 

            30,000 

3. ตลาดนัด-ฝึกหัดขาย             60,000 

4. จัดซื้อวัสดุและ
อุปกรณ์ส านักงาน 

            30,000 

5.สรุปรายงานผลการ              
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    รวมทั้งสิ้น       150,000        บาท 
 

14 วิธีการติดตามและประเมินผล (ต้องเลือกใช้ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ) 
  การสังเกต   การสัมภาษณ์    แบบสอบถาม    แบบทดสอบ 

 
 
 
 

                                                   ลงชื่อ………………………................…………..ผู้เสนอโครงการ 
                                                                  ( นางปิ่นเสถียร  อร่ามแก้ววงษ์) 
                                                          ต าแหน่ง หัวหน้างานส่งเสริมการประกอบอาชีพฯ 
                                                          วันที่..........เดือน................................พ.ศ. ................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


