
 

 

ตัวบงชี้ 1.3 ผูเรียนมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอสิระ 

คําอธิบาย 

สถานศึกษามีการสงเสริม สนับสนุนและพัฒนาผูเรียนใหมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการหรือ 

การประกอบอาชีพอิสระ สามารถประสบความสําเร็จสูการเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ 

หรือ สถานศึกษามีการสงเสริม สนับสนุนกิจกรรมตามแนวทางการพัฒนาผูประกอบการและการประกอบ

อาชีพอิสระของ ศูนยบมเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษา ปรากฏผลการประเมินศูนยบมเพาะผูประกอบการ

อาชีวศึกษา ตามเกณฑการ ประเมินที่สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนด ในระดับสถานศึกษา 

ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ 

การประเมิน 

รอยละของผูเรียนที่ประสบความสําเร็จสูการเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ เทียบ

กับจํานวน ผูเรียนกลุมเปาหมายที่ผานการพัฒนาการเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ หรือมี

ผลการประเมินผลศูนยบมเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษา ตามเกณฑการประเมินที่สํานักงานคณะกรรมการ 

การอาชีวศึกษากําหนด 

การคํานวณ 

จํานวนผูเรียนที่ประสบความสําเร็จสูการเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ 

จํานวนผูเรียนกลุมเปาหมายที่ผานการพัฒนาการเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ 

การตรวจสอบขอมูล 

1. สถานศึกษามีกระบวนการการสงเสริม สนับสนุนและพัฒนาผูเรียนใหมีสมรรถนะในการเปน

ผูประกอบการ หรือการประกอบอาชีพอิสระ หรือการพัฒนาผูเรียนใหมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการ

หรือการประกอบอาชีพอิสระของศูนยบมเพาะผูประกอบการอาชีวศกึษา    

2. จํานวนผูเรียนกลุมเปาหมาย ที่ผานการพัฒนาการเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ    

3. จํานวนผูเรียนประสบความสําเร็จสูการเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ    

4. ผลการประเมินศูนยบมเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษา ตามเกณฑการประเมินที่สํานักงาน

คณะกรรมการ การอาชีวศึกษากําหนด ประกอบดวย ระดับ 1 ดาว ระดับ 2 ดาว ระดับ 3 ดาว ระดับ 4 ดาว 

และระดับ 5 ดาว 

 

 

 

 

X 100 รอยละ= 



 

 

เกณฑการประเมิน 

ผลการประเมิน คาคะแนน ระดับคุณภาพ 

รอยละ 80 ขึ้นไปหรือมีผลการประเมินศูนยบมเพาะฯ ในระดับ 5 ดาว 5 ยอดเยี่ยม 

รอยละ 70.00-79.99 หรือมีผลการประเมินศนูยบมเพาะฯ ในระดับ 4 ดาว 4 ดีเลิศ 

รอยละ 60.00-69.99 หรือมีผลการประเมินศนูยบมเพาะฯ ในระดับ 3 ดาว 3 ด ี

รอยละ 50.00-59.99 หรือมีผลการประเมินศนูยบมเพาะฯ ในระดับ 2 ดาว 2 ปานกลาง 

รอยละ 50 หรือมีผลการประเมินศูนยบมเพาะฯ ในระดับ 1 ดาว 1 กําลังพัฒนา 

ผูรับผิดชอบตัวบงชี้  

  นางสาวรุงนภา   ชาญเชี่ยว 

ทีมงานผูรับผิดชอบตวับงชี ้

  1. นางสาวปภาวรินทร  นักธรรมมา 

  2. นางสาวประไพรวัลย  คําหลิ้ม 
 

สรุปผลตัวบงชี้ที่ 1.3 
 

จํานวนผูเรียนกลุมเปาหมายที่ผานการ

พัฒนาการเปนผูประกอบการหรือ 

การประกอบอาชีพอิสระ 

 

จํานวนผูเรียนท่ีประสบความสําเร็จ

สูการเปนผูประกอบการหรือการ

ประกอบอาชีพอสิระ 

รอยละของผูเรียนท่ี

ประสบความสําเร็จ 

สูการเปน

ผูประกอบการ 

25 25 100 

   
 

 รอยละ = 25  x  100  = 100   

                            25  

 = อยูในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม   คาคะแนน 5 

 
 

ผลสัมฤทธิ์  

 

ผูเรียนมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ ดานทักษะและการประยุกตใช  

เชิงปริมาณ  :  1. จํานวนผูเรียนกลุมเปาหมายท่ีผานการพัฒนาเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพ 



 

 

อิสระ 

        2. จํานวนผูเรียนประสบความสําเร็จสูการเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ                                         

เชิงคุณภาพ  :  ผลการประเมินศูนยบมเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษา 

ผลสะทอน   :  องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเก่ียวของใหการยอมรับยกยองสถานศึกษา 

                   ในการพัฒนาผูเรียนใหมีสมรรถนะการเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ 

 
 

ผูเรียนมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ ดานทักษะและการประยุกตใช  

เชิงปริมาณ  :      1. จํานวนผูเรียนกลุมเปาหมายท่ีผานการพัฒนาเปนผูประกอบการหรือการประกอบ 

   อาชีพอิสระ 

            2. จํานวนผูเรียนประสบความสําเร็จสูการเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพ 

      อิสระ                                          
 

 

จํานวนผูเรียนกลุมเปาหมายที่ผาน

การพัฒนาเปนผูประกอบการ 

หรือการประกอบอาชีพอิสระ 

จํานวนผูเรียนประสบความสําเร็จ 

สูการเปนผูประกอบการหรือการ

ประกอบอาชีพอสิระ 

 

รอยละของผูเรียนท่ีประสบ

ความสําเร็จ 

สูการเปนผูประกอบการ 

25 25 100 
 

๑. ผูเรียนที่เขารวมโครงการผานพัฒนาเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระในการดําเนินการ

ในรูปแบบของศนูยบมเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษา จํานวน 25 คน 

๒. ผูเรียนที่ประสบความสําเร็จสูการเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ จํานวน 25 คน  

คิดเปนรอยละ 100  โดยผูเรียนไดผานหลักสูตรการอบรมใหความรูในการเขียนแผนธุรกิจจาก

วิทยากรจากครูสาขาการตลาดและวิทยากรจากภายนอกที่มีความรู ความเชี่ยวชาญ ประสบการณใน

การเขียนแผนธุรกิจ 
 

เชิงคุณภาพ  : ผลการประเมินศูนยบมเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษา 

  กระบวนการคุณภาพในการดําเนินการศนูยบมเพาะผูประกอบการอาชีวศกึษา 

  1. ครูที่ปรึกษาธุรกิจใหคําปรึกษาในดานธุรกิจทุกดาน ไมวาจะเปนการบริหารการตลาด  

                         การบริหารการเงิน และการบริหารบุคคล และการดูแลอยางใกลชิด 

                     2. หัวหนาศูนยบมเพาะฯ ใหคําปรึกษาการดําเนินการตามแผนธุรกิจ 

  3. ฝายฝกอบรมดําเนินการฝกอบรมใหความรูพ้ืนฐานและจัดกิจกรรมเสริมสราง 

                         ความเขมแข็งในการดําเนินธุรกิจประกอบดวย การตลาด การเงินการบัญชี การผลิต  



 

 

                         การบริหารจัดการ 

  4. การพัฒนาผลิตภัณฑและการบริการ โดยการนําเอาผลงานวิจัยมาพัฒนาและยกระดับงาน 

                         ดานการพัฒนาผลิตภัณฑและการใหบริการ 

  5. มีการวิจัยและพัฒนาดานผลิตภัณฑและการบริการ การสํารวจความคิดเห็น  

                        ความพึงพอใจของลูกคาอยูเสมอ 

  6. จัดกิจกรรม KM (Knowledge Management) รวมกันเพ่ือสรุปองคความรูในการพัฒนา 

                         ธุรกิจ 

โดยนักศึกษาที่เขารวมโครงการศูนยบมเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษา มีความคิดเห็นโดย

ภาพรวมตอการจัดโครงการศูนยบมเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษาเอกชนวิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและ

บริหารธุรกิจ ปการศึกษา 2562 โดยทุกขอการประเมินมีความพึงพอใจในการดําเนินโครงการ อยูใน

ระดับมากที่สุด โดย 3 อันดับแรกที่ไดรับการประเมินระดับคะแนนสูงที่สุด ไดแก 

1) สามารถใชทักษะการสื่อสาร ทักษะการแกไขปญหาเฉพาะหนา นํามาประยุกตใชในวิถี 

    ชีวิตประจําวันของตนเองได 

              2) มีการเรียนรูการทํางาน พัฒนา ปรับปรุง ตนเองในการทํางาน  

              3) มีการแบงปนสิ่งที่ไดเรียนรูจากการทํางานใหกับผูอ่ืน 
 

ผลสะทอน  :  องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของใหการยอมรับยกยองสถานศึกษา 

                 ในการพัฒนาผูเรียน  ใหมีสมรรถนะการเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ   

1.  ไดรับโลเกียรติคุณเชิดชูเกียรติและเปนแบบอยางในการดําเนินงานของศูนยบมเพาะผูประกอบการ 

     อาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ 5 ดาว จากสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

     กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2562 

๒. จาการสรุปผลโครงการศูนยบมเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษา ผูเรียนมีความพึงพอใจใน

ภาพรวม ตอการเขารวมโครงการระดับคะแนนเฉลี่ย 4.81 อยูในเกณฑมากท่ีสุด และผูเรียนมีผล

การประเมินภาพรวมดานทักษะและการประยุกตใชที่ไดรับจากโครงการอยูในระดับคะแนนเฉลี่ย 

4.87 อยูในเกณฑมากที่สุด 

๓. ผูเรียนที่เขารวมโครงการศนูยบมเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษา ไดพัฒนาทักษะตางๆ ทีเ่ก่ียวกับการ 

ดําเนินธุรกิจ โดยการประยุกตใชไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยมีผลการประเมินโครงการ ดังนี ้

- ผูเรียนไดพัฒนาทักษะในการบริหารจัดการและการทํางานรวมกับผูอ่ืนระดับคะแนนเฉลี่ย 4.80 

อยูในเกณฑมากที่สุด 

- ผูเรียนไดพัฒนาทักษะการสื่อสารและการแกไขปญหาเฉพาะหนา ระดับคะแนนเฉลี่ย 4.88  

อยูในเกณฑมากที่สุด 

- ผูเรียนสามารถใชทักษะในการบริหารจัดการ ทักษะการทํางานรวมกับผูอ่ืน นํามาประยุกตใช 

       ในวิถีชวีติประจําวันของตนเองได ระดับคะแนนเฉลี่ย 4.88 อยูในเกณฑมากที่สุด 



 

 

- ผูเรียนสามารถใชทักษะการสื่อสาร ทักษะการแกไขปญหาเฉพาะหนา นํามาประยุกตใชในวิถี

ชีวิตประจําวันของตนเองได ระดับคะแนนเฉลี่ย 4.96 อยูในเกณฑมากที่สุด 

- ผูเรียนสามารถนําทักษะที่ไดรับจากโครงการไปประยุกตใชในการประกอบธุรกิจไดอยาง

เขมแข็งและยั่งยืนในอนาคต ระดับคะแนนเฉลี่ย 4.84 อยูในเกณฑมากที่สุด 

      4. วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ ซึ่งมุงเนนการจัดการเรียนรูทั้งในหองเรียนและนอก 

          หองเรียนตามหลักปรัชญาการจัดการศึกษาที่วา “บูรณาการทางการศึกษา วัฒนธรรมทางปญญา  

          การศึกษาเพ่ือชีวิต” โดยมุงเนนใหนักศึกษาเกิดเอกลักษณคือ“คดิเปน เนนปฏิบัติ จัดการได” ผานการ 

         ลงมือปฏิบัติจริงจากการทําโครงการศูนยบมเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษาขึ้นเพื่อสงเสริม สนับสนุน 

         และพัฒนาผูเรียนใหมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ พบวาผูเรียนที ่      

         เขารวมโครงการสามารถประสบความสําเร็จสูการเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระโดย 

         มีทักษะในการทํางานและมีขีดความสามารถในการประยุกตใชเพ่ือกาวสูการเปนผูประกอบการใน 

         อนาคตไดอยางยั่งยืนตอไป 

 

 

จุดเดน 

1. ความตอเนื่องและยั่งยืนในการดําเนินการศูนยบมเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษา ซึ่งวิทยาลัยได

เริ่มดําเนินการตั้งแตปการศึกษา 2560 มาจนถึงปการศึกษา 2562 โดยมีผูดําเนินการในโครงการ

มาแลวถึง 4 รุนดวยกัน และมีการขยายธุรกิจเพิ่มข้ึนถึง 3 ธุรกิจดวยกัน 

2. ผูบริหารสถานศึกษาไดใหการสงเสริมสนับสนุนการดําเนินการศูนยบมเพาะผูประกอบการ

อาชีวศึกษาอยางเต็มที่ทั้งในเรื่องของสถานที่ งบประมาณ และการดําเนินโครงการกิจกรรม

ตอเนื่องตาง ๆ ของศูนยฯ 

 

จุดควรพัฒนา 

1.   อยากใหมีการนํารานคาของศูนยบมเพาะฯ ไปจําหนายสูตลาดภายนอกมากยิ่งขึ้น  

 

ขอเสนอแนะเพื่อการพฒันา 

๑. ควรกําหนดในแผนปฏิบัติการประจําปของวิทยาลัยในการขยายการดําเนินการศูนยบมเพาะ

ผูประกอบการอาชีวศึกษาไปยังตลาดชุมชนภายนอกวิทยาลัย 

 

 

 

 

 


