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วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง 
 

    ลักษณะของโครงการ      ต่อเนื่อง             จัดท าขึ้นใหม่ 
๑. ชื่อโครงการ   :  พัฒนาศักยภาพผู้เรียนอาชีวศึกษาในการเป็นผู้ประกอบการ กิจกรรมการจัดแสดงผลงาน 

รอบชิงชนะเลิศ ทีมธุรกิจ ๒๐ ทีม  
    ผู้ประสานงาน :  นางปิ่นเสถียร อร่ามแก้ววงษ์ 
    ต าแหน่ง :  หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบอาชีพอิสระ 
    โทรสาร  :  035440479   
    โทรศัพท์  :  0926131555  
    E-mail :  .pinsiace๑๒๓@gmail.com 
 

๒. หน่วยงานที่รับผิดชอบ: ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ วิทยาลัยการอาชีพสองพ่ีน้อง 
 

๓. ความส าคัญของโครงการ/ หลักการและเหตุผล    
ด้วย ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยส านักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ                  

ได้ด าเนินโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา โดยด าเนินกิจกรรมภายใต้ศูนย์        
บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาในสถานศึกษา ส าหรับกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้เรียนอาชีวศึกษาในการเป็น
ผู้ประกอบการ ได้ด าเนินการจัดอบรมทีมธุรกิจในระยะที่ ๑ จ านวน ๑๐๐ ทีม และ ระยะที่ ๒ จ านวน ๒๐ ทีม 
ทั้งนี้กระบวนการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้เรียนอาชีวศึกษา ยังมีขั้นตอนการการจัดบูธแสดงผลงานรอบชิง
ชนะเลิศของทีมธุรกิจ ๒๐ ทีม เพ่ือคัดเลือกทีมธุรกิจดีเด่น ได้แก่ นวัตกรรมเชิงพาณิชย์ดีเด่น ผลการ
ประกอบการดีเด่น และการบริหารจัดการธุรกิจดีเด่น 

ด้ วย  ส านั กมาตรฐานการอาชี วศึ กษาและวิ ชาชีพ ได้ มอบหมายให้ วิ ทยาลั ยการอาชีพ                              
สองพ่ีน้องเป็นผู้รับผิดชอบในการด าเนินตามขั้นตอนการจัดบูธแสดงผลงานรอบชิงชนะเลิศของทีมธุรกิจ          
๒๐ ทีม ณ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพ่ือคัดเลือกทีมธุรกิจดีเด่น ได้แก่ นวัตกรรมเชิงพาณิชย์
ดีเด่นผลการประกอบการดีเด่น และการบริหารจัดการธุรกิจดีเด่น 

 

๔. วัตถุประสงค ์ :   
๔.๑ เพ่ือส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนอาชีวศึกษาในการเป็นผู้ประกอบการ  

 ๔.๒ เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถน าความรู้ไปใช้ในวิชาชีพได้ 
 

๕. ผลผลิตของแผนงาน/โครงการ (Output)  : 
 การจัดบูธแสดงผลงานรอบชิงชนะเลิศของทีมธุรกิจ ๒๐ ทีม  
 

๖. ผลลัพธ์ของแผนงาน/โครงการ (Outcome) 
ผลการคัดเลือกทีมธุรกิจดีเด่น ได้แก่ นวัตกรรมเชิงพาณิชย์ดีเด่น ผลการประกอบการดีเด่น และการ

บริหารจัดการธุรกิจดีเด่น 
 

๗. กลุ่มเป้าหมาย 
๗.๑ เชิงปริมาณ 

 กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการคัดเลือกทีมธุรกิจ และผู้เข้าร่วมกิจกรรมการจัดแสดงผลงานของ        
ทีมธุรกิจ  ๒๐ ทีม รวมจ านวน ๒๕0 คน    
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 ๗.๒ เชิงคุณภาพ 
การจัดแสดงผลงานของทีมธุรกิจ ๒๐ ทีม เพ่ือคัดเลือกทีมธุรกิจดีเด่น ได้แก่ นวัตกรรมเชิงพาณิชย์

ดีเด่น ผลการประกอบการดีเด่น และการบริหารจัดการธุรกิจดีเด่น 
 

๘.  การบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง/นโยบาย/ยุทธศาสตร์/การประกันคุณภาพ/มาตรฐานการ    
ประเมินคุณภาพภายนอก/สถานศึกษารางวัลพระราชทาน 
 ๘.๑ การบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  ๘.๑.๑   นิยาม  ความพอประมาณ  ความมีเหตุผล  ความมีภูมิคุ้มกันที่ดี   
  ๘.๑.๒   เงื่อนไข ความรู้  คุณธรรม 
   

 ๘.๒ นโยบาย ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
        นโยบายที่  ๑ มุ่งสร้าง/แผนงานพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาให้มีความรู้คู่
คุณธรรม 

๘.๓ ยุทธศาสตร์ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
           ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล 

 มิติที่ 1 การสร้างโอกาสทางการศึกษา “เรียนฟรีมีงานท า มีรายได้ระหว่างเรียน” 
 1.1 พัฒนาศูนย์อบรมอาชีวศึกษา 
 1.2 ขยายให้มีผู้เรียนอาชีวศึกษาเพ่ิมข้ึน 

๘.๔ นโยบายสถานศึกษา 
       นโยบายที่ 1 มุ่งจัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษา โดยจัดเป็นส่วนหนึ่งของการท างานปกติ 
ซึ่งบุคลากรของสถานศึกษาทุกคน ทุกฝ่าย/งาน/สาขาวิชาต้องมีความเข้าใจตระหนัก และความพยายามในการ
ปฏิบัติให้สามารถน าพาสถานศึกษาผ่านเกณฑ์การประเมินไปสู่ คุณภาพการศึกษา และส่งผลให้นักศึกษามี
คุณภาพ ทั้งด้านทักษะวิชาชีพและคุณธรรม จริยธรรม ทั้งภายในโดยต้นสังกัดและภายนอกโดยสมศ.ส านักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 
 ๘.๕ ยุทธศาสตร์สถานศึกษา 
       ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอาชีวศึกษา 

๘.๖ การประกันคุณภาพภายใน ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 มาตรฐานที่ ๑  : คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ 
 ประเด็นที่ ๑.๑ : ด้านความรู้ 
๘.๗ สถานศึกษารางวัลพระราชทาน 
      ด้านที่ ๑ คุณภาพนักศึกษา 
      ด้านที่ ๓ การบริหารการจัดการ 
      ด้านที่ 4 ความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชน 

 

๙. พื้นที่/สถานที่ด าเนินการ: การจัดบูธแสดงผลงานรอบชิงชนะเลิศของทีมธุรกิจ ๒๐ ทีม ณ ส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 

๑๐.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
๑๐.๑ โดยตรง: การคัดเลือกทีมธุรกิจดีเด่น ได้แก่ นวัตกรรมเชิงพาณิชย์ดีเด่น ผลการประกอบการ

ดีเด่น และการบริหารจัดการธุรกิจดีเด่น 
 ๑๐.๒ โดยอ้อม : การแสดงผลงานรอบชิงชนะเลิศของทีมธุรกิจ ๒๐ ทีม 
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๑๑.ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ : ( KPL) 
 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ การจัดแสดงผลงานรอบชิงชนะเลิศของทีมธุรกิจ ๒๐ ทีม ๒๐ ทีม 
เชิงคุณภาพ ผลการคัดเลือกทีมธุรกิจดีเด่น ทีม 
เชิงเวลา ระหว่างวันที่ 22 – ๒3 ธันวาคม ๒๕๖๒  2 วัน 
เชิงค่าใช้จ่าย ๑. ค่าจัดสถานที่ จัดตกแต่งเวที จัดหาบูธในการแสดงผลงาน   

๒. ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม 
3. ป้ายรางวัลและโล่รางวัล 

๔๐๐,๐๐๐บาท 

  

 ๑๒.สรุปขั้นตอน/วิธีด าเนินการ 
 

ขั้นตอน/วิธีการ
ด าเนินงาน 

ระยะเวลาด าเนินการ  
หมาย
เหตุ 
 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค ส.ค. ก.ย. 

๑. เสนอโครงการ/ 
ขออนุมัติโครงการ 

             

๒. แต่งตั้ง/ประชุม
คณะกรรมการ 

             

๓. ด าเนินกิจกรรม 
ตามโครงการ 

             

๔. สรุปรายงานผล
การด าเนินโครงการ 

             

 

13. หมวดเงินที่ใช้  งบรายจ่ายอ่ืน  
    งบด าเนินงาน    งบลงทุน     งบอุดหนุน     เงินรายได้สถานศึกษาฯ   งบรายจ่ายอื่น ๆ      
 13.1 ค่าใช้สอย  -  บาท 
 13.2 ค่าตอบแทน  -     บาท 
 13.3 ค่าวัสด ุ  -  บาท 
 13.4ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  400,000 บาท 
  รวมทั้งสิ้น       400,000        บาท 
 

 

๑๔. วิธีการติดตามและประเมินผล 
        การสังเกต            การสัมภาษณ์       แบบสอบถาม          แบบทดสอบ 
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