
 
รายงานผลการด าเนินโครงการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนและครูให้มีความพร้อม 

ในการเป็นผู้ประกอบการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 
วันพุธที่ ๑๔  มิถุนายน  ๒๕๖๐ 

ณ  วิทยาลัยการอาชีพไชยา  อ าเภอไชยา  จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี
************************** 

๑. ชื่อโครงการ  
โครงการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนและครูให้มีความพร้อมในการเป็นผู้ประกอบการ ปีงบประมาณ  

๒๕๖๐ 
 

๒. ผู้รับผิดชอบโครงการ   
 ๒.๑ นางนฤมล  แย้มศรี  รองผู้อ านวยการฯ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

๒.๒ นางสุวารี  บุญทรง  หัวหน้าศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 
๒.๒ คณะกรรมการศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 

  

๓. วันด าเนินการ  
  วันพุธที่  ๑๔  มิถุนายน  ๒๕๖๐ 
 

๔. สถานที ่   
ห้องโสตทัศนศึกษาวิทยาลัยการอาชีพไชยา อ าเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี

 

๕.ลักษณะโครงการ สอดคล้องกับ 
 นโยบายส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบ
วงจร ปีงบประมาณ ๒๕๖๐  
 

๖. ปฏิบัติตาม   
ค าสั่งวิทยาลัยการอาชีพไชยา ที่ ๒๓๒/๒๕๖๐  ลงวันที่ ๓๑  พฤษภาคม ๒๕๖๐ 

 

๗. ผลการด าเนินงาน 
๗.๑ กิจกรรมที่ด าเนินการ :  การจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้มีความพร้อมในการเป็น

ผู้ประกอบการปีงบประมาณ  ๒๕๖๐ ซึ่งจัดขึ้นในวันพุธที่  ๑๔  มิถุนายน  ๒๕๖๐ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา
วิทยาลัยวิทยาลัยการอาชีพไชยา อ าเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 

ผู้เข้ารับการอบรมลงทะเบียนระหว่างเวลา ๐๘.๐๐ น. – ๐๘.๑๐ น. ระหว่างเวลา ๐๘.๑๐ – 
๐๘.๓๐ น. พิธีเปิดโครงการโดย นายวิชิต วิเชียร ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพไชยา ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐   
– ๑๐.๓๐ น. เป็นการบรรยายในหัวข้อ “เคล็ดลับของการเป็นผู้ประกอบการที่ประสบความส าเร็จ”             
โดย นายทศพร  แก้วอินทร์ ระหว่างเวลา ๑๐.๓๐ น. – ๑๑.๐๐ น. พักรับประทานอาหารว่าง 

 
 

 
 
 
 



-๒- 
 

ระหว่างเวลา ๑๑.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น. เป็นการบรรยายในหัวข้อ “ภาษีธุรกิจส าหรับ SMEs”   
โดย นางปราณี  อักษรสาร ส านักงานสรรพากรอ าเภอไชยา ระหว่างเวลา ๑๒.๐๐ น. – ๑๓.๐๐ น. 
พักรับประทานอาหารกลางวัน  

ในช่วงบ่าย ระหว่างเวลา ๑๓.๐๐ น. –๑๔.๐๐ น. รับฟังการบรรยายในหัวข้อ “การจดทะเบียน
พาณิชย์ แหล่งนวัตกรรมและการต่อยอดเชิงพาณิชย์”  โดย นายธีระ  เปาะทองค า  ส านักงานพาณิชย์
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระหว่างเวลา ๑๔.๐๐ น. – ๑๔.๓๐ น. พักรับประทานอาหารว่าง ระหว่างเวลา 
๑๔.๓๐ น. – ๑๕.๓๐ น. รับฟังการบรรยายในหัวข้อ “การเริ่มต้นประกอบธุรกิจที่จะท าให้ประสบ
ความส าเร็จ และจรรยาบรรณของผู้ประกอบการที่ดี” โดย คุณวัฒนา  แก้วนิรัตน์ บริษัท กิฟฟารีน 
สกายไลน์ ยูนิตี้ จ ากัด ศูนยส์ุราษฎร์ธานี และระหว่างเวลา ๑๕.๓๐ น. – ๑๖.๐๐ น ท าการประเมินผล
โครงการ และพิธีปิด 

๗.๒ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม เป็นนักเรียน นักศึกษา จ านวน ๔๐ คน ดังนี้ 
ที ่ ชื่อ-สกุล ระดับชั้น แผนกวิชา กลุ่มธุรกิจ 
๑ นางสาวกนกวรรณ  เครือรัตน์ ปวช.๒ บัญชี ธนาคารเพ่ือการศึกษา 
๒ นางสาวขวัญจิรา  เครือรัตน์ ปวช.๒ บัญชี 
๓ นางสาวสุดารัตน์  แสงจันทร์ ปวช.๓/๑ บัญชี เปเปอร์ปริ้น 
๔ นางสาววิมลสิริ  บุญรอด ปวช.๓/๑ บัญชี 
๕ นางสาวศิริลักษณ์  ล ายาว ปวช.๒/๒ บัญชี Cafee, Station @ 

Chaiya College ๖ นางสาวศศิธร  วัฒนะวัชระ ปวช.๒/๒ บัญชี 
๗ นางสาวธันชนก  ศักดิ์จันทร์ ปวช.๒/๒ บัญชี 
๘ นางสาวนันทิพร  รักพินิจ ปวช.๒/๒ บัญชี 
๙ นางสาววณิชชา  พินเศษ ปวช.๒/๒ บัญชี 

๑๐ นางสาวเสาวลักษณ์  จิ๋วสุวรรณ ปวช.๒ การตลาด ป๊อปคอนหลากรส 
๑๑ นางสาวธัญยาณี  ดอนพจน์ ปวช.๒ การตลาด 
๑๒ นางสาวณัฐนิชา  อุ้ยสกุล ปวช.๒ การตลาด 
๑๓ นางสาวอรญา  นาคบุญช่วย ปวช.๒ การตลาด 
๑๔ นายนันทวุฒิ  ใกล้ชิด ปวช.๓ การตลาด พอเพียง 
๑๕ นางสาวขนิษฐา  คงนุ่น ปวช.๓ การตลาด 
๑๖ นางสาววาริษา  ขนอม ปวช.๓ การตลาด Number One Direct 

Sales ๑๗ นางสาวจันทนา  ราชสุข ปวช.๓ การตลาด 
๑๘ นางสาววีนัสฐกาญจน์  แว่นแก้ว ปวช.๓ การตลาด R-Ice Cream 
๑๙ นายศุภชัย  แซ่ติ้ง ปวช.๓ การตลาด 
๒๐ นางสาวพันธ์ฤดี  เทียมยม ปวช.๓ การตลาด 
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ที ่ ชื่อ-สกุล ระดับชั้น แผนกวิชา หมายเหตุ 

๒๑ นางสาวภัทราภรณ์  สุขสงค์ ปวช.๓ การตลาด  
๒๒ นางสาวจุฬาลักษณ์  กาญจนประทุม ปวช.๓ การตลาด 
๒๓ นางสาวพัชรินทร์  สมบัติบุญ ปวช.๓ การตลาด 
๒๔ นายตันติกร  พิศวุวรรณ ปวส.๑ คอมพิวเตอร์ฯ IT Shop 
๒๕ นายพีรพล  เกิดแป้น ปวส.๑ คอมพิวเตอร์ฯ 
๒๖ นายเอกพล  ศรีเมือง ปวส.๑ อิเล็กทรอนิกส์ Elec Phon 
๒๗ นายเหมวัฒน์  โสมแก้ว ปวส.๑ อิเล็กทรอนิกส์ 
๒๘ นายธันวา  พรหมแป้น ปวช.๓ อิเล็กทรอนิกส์ R-Remember 
๒๙ นายณัฐพนธ์  พิบูล ปวช.๓ อิเล็กทรอนิกส์ 
๓๐ นายน าชัย  สีลาโคตร ปวช.๓ ช่างก่อสร้าง โมกขศิลป์ 
๓๑ นายชีพสุมน  หนูจันทร์แก้ว ปวช.๓ ช่างก่อสร้าง โมกขศิลป์ 
๓๒ นายสุทธิพันธ์  ทองสาลี ปวช.๒/๑ ช่างก่อสร้าง สถานีย่อยน้ ามันฯ 
๓๓ นายณัฐกิตติ์  แพน้อย ปวช.๑/๑ ช่างยนต์ ธนาคารขยะ 

 ๓๔ นายดลวัตร  จ่าทอง ปวช.๑/๑ ช่างยนต์ 
๓๕ นายขจรเดช  สุปันตี ปวช.๒/๒ ช่างยนต์ ไชยาคาร์แคร์ 
๓๖ นายอนุสรณ์  มากเกลี้ยง ปวช.๒/๒ ช่างยนต์ 
๓๗ นายณรงค์ศักดิ์  ภักดีเรือง ปวช.๒/๒ ช่างยนต์ คลินิกยานยนต์ 
๓๘ นายไชยวัฒน์  วาสิงห์ ปวช.๒/๒ ช่างยนต์ 
๓๙ นายกฤษณะ  ทุ่มขนอน ปวช.๒/๒ ช่างยนต์ วิถีพอเพียง 
๔๐ นายชัยมงคล  เพชรแก้ว ปวช.๒/๒ ช่างยนต์ 

 

และครูที่ปรึกษาธุรกิจ จ านวน ๑๐ คน ได้แก่ 
ที ่ ชื่อ-สกุล ฝ่าย/แผนกวิชา 
๑ นางนฤมล  แย้มศรี รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานฯ 
๒ นางวิไลวรรณ  โซ่มาลา บัญชี 
๓ นางเพียงใจ   ทองสาลี บัญชี 
๔ นางวรรณวิมล  คงชู การตลาด 
๕ นางจารุวรรณ์  มีธรรม บัญชี 
๖ 
๗ 
๘ 
๙ 

นางประกาย  ใสสะอาด 
นางสาววนิดา  มีธรรม 
นางเย็นตะวัน  แสงวิเศษ 
นางสาวทิพวัลย์  เผือกสวัสดิ์ 

การตลาด 
การตลาด 
บัญชี 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
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๑๐ นางสุวารี  บุญทรง การตลาด 
๗.๓ ค่าใช้จ่าย  

ในการจัดโครงการโครงการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้มีความพร้อมในการเป็นผู้ประกอบการ  
ปีงบประมาณ  ๒๕๖๐ ในครั้งนี้ มีค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบ
วงจร จ านวน ๙,๕๐๐บาท (เก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) รายละเอียดดังนี้ 

รายการ จ านวนเงิน 
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ  
- ค่าอาหารกลางวัน จ านวน ๕๐ คน ๆ ละ ๘๐ บาท/วัน จ านวน ๑ มื้อ ๔,๐๐๐ 
- ค่าอาหารว่าง จ านวน ๕๐ คน ครั้งละ ๒๕ บาท จ านวน ๒ ครั้ง ๒,๕๐๐ 
- ค่าวิทยากร จ านวน ๓ คน รวม ๕ ชั่วโมง ๆ ละ ๖๐๐ บาท ๓,๐๐๐ 

รวม ๙,๕๐๐ 
 

๗.๔ ผลที่ได้รับจากการด าเนินการ 
๑. ไดพั้ฒนาศักยภาพของผู้เรียนและครูที่ปรึกษา ให้มีความรู้และทักษะการเป็นผู้ประกอบการ 
๒. ผู้เข้ารับการบ่มเพาะเกิดแนวคิดเก่ียวกับการเริ่มต้นธุรกิจ การบริหารจัดการ การผลิต 

การตลาดการบริหารเงินทุนและมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษีและกฎหมายที่เก่ียวข้องกับธุรกิจ 
๓. ผู้เข้ารับการบ่มเพาะฯ เกิดแนวคิดและด าเนินธุรกิจของตนเองได้ 

 

๘.  ปัญหาและอุปสรรค  
คณะกรรมการบริหารศูนย์บ่มเพาะฯ วิทยาลัยการอาชีพไชยา ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ได้ประชุมและ

คัดเลือกนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมการบ่มเพาะฯ คือ นักเรียน นักศึกษาของกลุ่มธุรกิจเดิม (ปีงบประมาณ 
๒๕๕๗ – ปีงบประมาณ ๒๕๕๙) กลุ่มละ ๒ คน/กลุ่มธุรกิจ และกลุ่มธุรกิจใหม่ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ เข้ารับ
การอบรมทุกคน และครูเพียงใจ  ทองสาลี ได้แจ้งให้นักเรียนทุกคนทราบแล้ว แต่นักเรียน นักศึกษาของกลุ่ม
ธุรกิจเดิมเข้ารับการอบรมไม่ครบตามรายชื่อที่ก าหนด เนื่องจากนักเรียน นักศึกษา ร่วมซ้อมพิธีไหว้ครู ปี
การศึกษา ๒๕๖๐ และไม่ได้เข้าร่วมการอบรม ท าให้คณะกรรมการด าเนินโครงการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน
ให้มีความพร้อมในการเป็นผู้ประกอบการ  ปีงบประมาณ  ๒๕๖๐ ต้องท าการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาจาก
กลุ่มธุรกิจอ่ืน เข้ารับการอบรมแทน จ านวน ๖ คน ได้แก่  

๑. นายชัยมงคล  เพชรแก้ว ปวช.๒/๒ ช่างยนต์  กลุ่มธุรกิจวิถีพอเพียง 
๒. นายสุทธิพันธ์  ทองสาลี   ปวช.๒/๑ ช่างก่อสร้าง กลุ่มธุรกิจสถานีย่อยน้ ามันเชื้อเพลิง  
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๓. นายชีพสุมน  หนูจันทร์แก้ว   ปวช.๓  ช่างก่อสร้าง  กลุ่มธุรกิจโมกขศิลป์ 
๔. นายน าชัย  สลีาโคตร    ปวช.๓  ช่างก่อสร้าง  กลุ่มธุรกิจโมกขศิลป์ 
๕. นายเอกพล  ศรีเมือง    ปวส.๑  อิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มธุรกิจ Elec Phon 
๖. นายเหมวัฒน์  โสมแก้ว  ปวส.๑  อิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มธุรกิจ Elec Phon 

 

๙.  ข้อเสนอแนะ 
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนหนึ่งได้แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ดังนี้ 
ที ่ รายการ ความถี่ 
๑ 
๒ 
 

อยากให้มีกิจกรรมแบบนี้อีก 
ระยะเวลาในการอบรมควรมีมากกว่านี้ 

๓ 
๑ 

 
 


