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ศูนยบมเพาะผปูระกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจาพะโคะ ไดดำเนินการสงเสริมพัฒนา

ศักยภาพผูเรียนตามนโยบายของสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ สำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา ภายใตโครงการสงเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุมผเูรียนอาชีวศึกษา ประจำปงบประมาณ 2562

โดยศนูยบมเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพสมเดจ็เจาพะโคะ ไดรับการโอนจัดสรรงบประมาณ 

ทั้งสิ้น 130,000 บาท เพื่อดำเนินงานตามกระบวนการพัฒนาศกัยภาพผเูรียนในสถานศึกษา ดังนี้ 

1. การพัฒนาศักยภาพผเูรียน (ดานการอบรม) 

❖ ศูนยบมเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจาพะโคะ ไดดำเนินการพัฒนา

ศักยภาพผูเรียนดานการอบรม “การสรางจิตสำนึกในการเปนผูประกอบและการเขียนแผนธุรกิจ” ในวันที่ 9 

กรกฎาคม 2562 ณ อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจาพะโคะ โดยการเชิญวิทยากรภายนอกจาก

มหาวิทยาลัยเทคนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และบริษัท AIA สาขาหาดใหญ มาใหการอบรมเชิงปฏิบัติแกครูที่ปรึกษา

ธุรกิจและนักเรียนนักศึกษากลุมเปาหมายที่จะทำธุรกิจ จำนวน 136 คน 8 สาขาวิชา มีแผนธุรกิจที่สามารถเขียน

ไดจำนวน 8 แผนธุรกิจ โดยใชงบประมาณดำเนินการเปนเงนิ 12,000 บาท 

❖ ศูนยบมเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจาพะโคะ ไดดำเนินการพัฒนา

ศักยภาพผเูรยีน “การประเมินคัดเลือกแผนธุรกิจ” ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 ณ อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยการ

อาชีพสมเด็จเจาพะโคะ โดยการเชิญผเูชี่ยวชาญภายนอกจำนวน 2 ทาน และผเูชี่ยวชาญภายใน จำนวน 3 ทาน มา

เปนคณะกรรมการประเมินคัดเลือกแผนธุรกิจ ใหกับนักเรียนนักศึกษา จำนวน 8 แผนธุรกิจ ซึ่งมีธุรกิจที่ผานการ

คัดเลือกแผนธุรกิจ จำนวน ๕ แผนธุรกิจ ประกอบดวย 1) ธุรกิจเหยื่อตกปลาปลอม 2) ธุรกิจโรตีสลัดเพื่อสุขภาพ 

3) ธุรกิจ ไขครอบออนไลน 4) ธุรกิจน้ำผลไมเพ่ือสุขภาพ 5) ธุรกิจเพาะพันธุไม 
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2. การพัฒนาศักยภาพผูเรียน (ดานการศกึษาดูงาน) 

❖ ศูนยบมเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจาพะโคะ ไดดำเนินการพัฒนา

ศักยภาพผูเรียน “ดานการศึกษาดูงาน” ในวันที่ 7 สิงหาคม 2562 ณ จังหวัดสงขลา จำนวน 2 แหง ไดแก 1) 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา 2) โรงงานไขครอบคุณเกษรา จังหวัดสงขลา โดยมีครูที่ปรึกษาธุรกิจและนักเรียน

นักศึกษากลุมเปาหมายท่ีจะทำธุรกิจ จำนวน 15 คนเขารวมศึกษาดูงาน ใชงบประมาณดำเนินการ เปนเงิน 7,000 

บาท 

3. การสงเสริมการประกอบธุรกิจ 

❖ ศูนยบมเพาะผปูระกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจาพะโคะ ไดดำเนินการ “การ

สงเสริมการประกอบธุรกิจ”  เพ่ือสงเสริม สนับสนุน และพัฒนาขีดความสามารถใหกับผูเรียนในสถานศึกษา

อาชีวศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึษาของรัฐบาล หรือประชาชนทั่วไปท่ีสนใจ ใหมีความพรอม

ที่จะเริ่มประกอบธุรกิจของตนเอง หรือพัฒนาตอยอดธุรกิจเดิม ซึ่งในปการศึกษา 2562 มีแผนธุรกิจที่ไดรับการ

อนุมัติจำนวน 6 ธุรกิจ ประกอบดวย การดำเนินธุรกิจตามแผนธุรกิจใหม  5  ธุรกิจ และการดำเนินธุรกิจตามแผน

ธุรกิจเดิมหรือตอยอดธรุกิจเดิม 1 ธุรกิจ โดยใชงบประมาณดำเนินการ เปนเงิน 70,000 บาท ดังนี้ 

 การดำเนินธุรกิจตามแผนธุรกิจใหม 

  ธุรกิจเหยื่อปลาปลอม  ดําเนินธุรกิจในรปูแบบผลิตเพ่ือจําหนายเหยื่อปลาปลอมที่ โดย 

นักเรียนแผนกวิชาชางยนต จํานวน 5 คนเปนผูประกอบการหลัก ไดรับอนุมัติเงินทุนสนับสนุนแผนธุรกิจ จํานวน 

9,000 บาท ซึ่งไดดําเนินการตอเน่ืองตลอดปการศึกษามีรายไดจากการทําธุรกิจเปนเงิน 400 บาท 

 ธุรกิจโรตีสลัดเพ่ือสุขภาพ  ดำเนินธุรกิจในรูปแบบผลิตเพ่ือจําหนายโรตีสลัด โดยนักเรียน 

แผนกวิชาการบัญชี จำนวน 9 คน เปนผูประกอบการหลัก ไดรับอนุมัติเงินทุนสนับสนุนแผนธรุกิจ จำนวน 15,000 

บาท ซึ่งไดดำเนินการตอเนื่องตลอดปการศึกษามีรายไดจากการทำธุรกิจเปนเงนิ 5,327 บาท 

 ธุรกิจไขครอบออนไลน ดำเนินธุรกิจในรูปแบบผลติเพ่ือจําหนายไขครอบ โดยนักเรียนแผนก 

วิชาอุตสาหกรรมการทองเที่ยว จำนวน 22 คน  เปนผูประกอบการหลัก ไดรับอนุมัติเงินทุนสนับสนุนแผนธุรกิจ 

จำนวน 15,000 บาท ซึ่งไดดำเนินการตอเนื่องตลอดปการศึกษามีรายไดจากการทำธุรกิจเปนเงิน 25,230 บาท 



 ธุรกิจน้ำดื่มสมุนไพรเพ่ือสุขภาพ ดำเนินธุรกิจในรูปแบบผลิตเพ่ือจําหนายน้ำดื่มสมุนไพรเพ่ือ 

สุขภาพ โดยนักเรียนแผนกวิชาการตลาด จำนวน 28 คน เปนผูประกอบการหลัก ไดรับอนุมัติเงินทุนสนับสนุนแผน

ธุรกิจ จำนวน 10,000 บาท ซึ่งไดดำเนินการตอเนื่องตลอดปการศึกษามีรายไดจากการทำธุรกิจเปนเงิน5,118 บาท 

 ธุรกิจเพาะพันธไม ดำเนินธุรกิจในรูปแบบผลิตเพ่ือจําหนายพันธไม โดยนักเรียนแผนกวิชา 

ชางไฟฟา จำนวน 25 คน เปนผูประกอบการหลัก ไดรับอนุมัติเงินทุนสนับสนุนแผนธุรกิจ จำนวน 16,000 บาท ซึ่ง

ไดดำเนินการตอเนื่องตลอดปการศึกษามีรายไดจากการทำธุรกิจเปนเงิน 1,620 บาท 

 การดำเนินธุรกิจตามแผนธุรกจิเดิมหรือตอยอดธุรกิจเดิม 

 ธุรกิจซอมและติดตั้งจานดาวเทียม ดำเนินธุรกิจในรูปแบบผลิตเพ่ือจําหนายพันธไม โดย 

นักเรียนแผนกวิชาชางอิเลก็ทรอนิกส จำนวน 5 คน เปนผูประกอบการหลัก ไดรบัอนุมัติเงินทุนสนับสนุนแผนธุรกิจ 

จำนวน 5,000 บาท ซึ่งไดดำเนินการตอเนื่องตลอดปการศึกษามีรายไดจากการทำธุรกิจเปนเงนิ 16,430 บาท 

4. การพัฒนาศักยภาพศูนยบมเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษา 

❖ ศูนยบมเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจาพะโคะ ไดดำเนินการ “พัฒนา

ศักยภาพศูนยบมเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษา” ใหมีความพรอมดานวัสดุ อุปกรณ เพื่ออำนวยความสะดวกแก

ครูที่ปรึกษาธุรกิจ นักเรียนนักศึกษาผปูระกอบการ และบุคคลทั่วไป โดยใชงบประมาณดำเนินการเปนเงิน 41,000 

บาท 

โดยสรุป ศูนยบมเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจาพะโคะ มีศักยภาพในการ

ดำเนินงานพัฒนาผเูรียนดานตาง ๆ ภายใตโครงการสงเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลมุผูเรียนอาชีวศึกษา ใหมี

ความพรอมในการเปนผูประกอบการ เพื่อนำความรูและประสบการณไปตอยอดในการดำเนินธุรกิจของตนเองได

ซึ่งจะเปนแนวทางในการสรางอาชีพและสรางรายไดใหกับตนเองและครอบครัวตอไปในอนาคต ทำใหการ

ดำเนินงานเปนไปตาวัตถุประสงคเกิดผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของนโยบายอันเกิดประโยชน

อยางสูงสุดในการพัฒนาศักยภาพผูเรยีนอาชีวศึกษาและสำเร็จลุลวงดวยดีทุกประการ 

                                                                                      

นางภัสสร แตงวิเชียร 

หัวหนางานศูนยบมเพาะผปูระกอบการอาชีวศึกษา 

                                                                              ผสูรุปผลการดำเนินงาน 


