ชื่อโครงการ

พัฒนาศักยภาพนักเรียน นักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็นผู้ประกอบการ
ประจาปีการศึกษา 2557
หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ งานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา
แบบครบวงจร
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสุกัญญา สารพา , นางสาวปัญญาพร สมพงษ์
1. หลักการและเหตุผล
ตามที่ ส านั ก งานคณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษามี น โยบายให้ ทุ ก สถานศึ ก ษา พั ฒ นาศั ก ยภาพเพื่ อ
เตรียมความพร้อมในการเป็นผู้ประกอบการของนักเรียน นักศึกษา โดยศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา
แบบครบวงจร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาขีดความสามารถของนักเรียน นักศึกษา และ
ประชาชนทั่วไปที่สนใจให้สามารถนาความรู้ ทักษะวิชาชีพ เพื่อสร้างประสบการณ์เชิงพาณิชย์ ให้มีความพร้อมที่
จะเริ่มประกอบธุรกิจของตนเอง พัฒนาต่อยอดธุรกิจได้อย่างมั่นคง เตรียมพร้อมรับประชาคมอาเซียนปี 2558
วิทยาลัย พณิชยการอินทราชัย จึงดาเนินการตามนโยบายของสานักงานคณะกรรมการการอาชีว ศึกษา
จั ด โครงการ พั ฒ นาศั ก ยภาพนั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษาเพื่ อ เตรี ย มความพร้ อ มในการเป็ น ผู้ ป ระกอบการ ประจ า
ปีการศึกษา 2557 โดยจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพฯ 3 ระยะ ดังนี้
ระยะที่ 1 การอบรมให้ความรู้ในการทาธุรกิจ การเขียนแผนธุรกิจ วันศุกร์ที่ 8 สิงหาคม 2557
ณ ห้องประชุมอินทราชัย
ระยะที่ 2 การศึกษาดูงาน บริษัท เทพคินโช ฟู้ดส์ จากัด จังหวัดสมุทรสาคร และตลาดน้าดอนหวาย
จังหวัดนครปฐม วันศุกร์ที่ 15 สิงหาคม 2557
ระยะที่ 3 การอบรมแบบเข้มข้น ติดตามการดาเนินงานตามแผนธุรกิจ ของนักเรียน นักศึกษาที่ผ่าน
การพิจารณาแผนธุรกิจ วันศุกร์ที่ 29 สิงหาคม 2557 ณ ห้องประชุมอินทราชัย
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษามีความรู้ด้านการเขียนแผนธุรกิจ
2.2 เพื่อพัฒนาความรู้ด้านการเป็นผู้ประกอบการให้นักเรียนวิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย
2.3 เพื่อให้นักเรียนนาความรู้ และทักษะวิชาไปใช้ในการสร้างธุรกิจในอนาคตเตรียมพร้อมรับประชาคม
อาเซียนปี 2558
3. เป้าหมาย (ระบุเวลา, สถานที่, ปริมาณงาน)
3.1 เชิงปริมาณ
จั ด กิ จ กรรมโครงการพั ฒ นาศั ก ยภาพ นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษาเพื่ อ เตรี ย มความพร้ อ มในการ
เป็นผู้ประกอบการ ประจาปีการศึกษา 2557 ทั้ง 3 ระยะ ให้กับครูและนักเรียนวิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย
ครูจานวน 20 คน, นักเรียน นักศึกษา จานวน 100 คน รวมทั้งสิ้น 120 คน

3.2 เชิงคุณภาพ
3.2.1 นักเรียน นักศึกษามีความรู้ด้านการเขียนแผนธุรกิจ
3.2.2 นักเรียน นักศึกษามีความรู้ด้านการเป็นผู้ประกอบการสามารถนาไปต่อยอดในการทาธุรกิจได้
ระยะเวลาดาเนินการ
28 กรกฎาคม – 30 กันยายน 2557
สถานที่ในการจัดกิจกรรม กิจกรรมอบรมให้ความรู้ ณ ห้องประชุมอินทราชัย วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย
กิจกรรมศึกษาดูงาน การศึกษาดูงาน บริษัท เทพคินโช ฟู้ดส์ จากัด จังหวัด
สมุทรสาคร และตลาดน้าดอนหวาย จังหวัดนครปฐม
4. วิธีการดาเนินงาน/กิจกรรม
4.1 กาหนดวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรม
4.2 จัดทาโครงการนาเสนอผู้อานวยการ
4.3 โครงการได้รับการอนุมัติ
4.4 จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน
 จัดทาคาสั่งและเอกสารต่างๆที่ใช้ในโครงการ
4.5 เชิญประชุมทีมงานเพื่อมอบหมายหน้าที่
 ประชุมคณะดาเนินการและผู้ที่เกี่ยวข้อง
 รายงานการประชุมให้สถานศึกษาทราบ
4.6 ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 ติดต่อวิทยากรบรรยายให้ความรู้
 ประชาสัมพันธ์ถึงขั้นตอน วันและเวลาในการจัดกิจกรรมให้ผู้เข้าร่วมอบรมทราบ
 ประสานงานฝ่ายอาคารสถานที่ในการจัดกิจกรรม และฝ่ายสื่อ โสต เครื่องเสียง
4.7 ดาเนินการตามโครงการ
 จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้
 ศึกษาดูงานนอกสถานที่
4.8 ประเมินผลและรายงานผลให้ผู้บริหารสถานศึกษาทราบ
5. งบประมาณ
5.1 ระยะที่ 1 การอบรมให้ความรู้ในการทาธุรกิจ การเขียนแผนธุรกิจ วันศุกร์ที่ 8 สิงหาคม 2557
 ค่าวิทยากร 1 คน x 1 วัน x 7 ชั่วโมง x 1,200 บาท เป็นเงิน 8,400 บาท
 ค่าอาหารกลางวัน 35 บาท x 1 มื้อ x 120 คน
เป็นเงิน 4,200 บาท
 ค่าอาหารว่าง 25 บาท x 2 มื้อ x 120 คน
เป็นเงิน 6,000 บาท
 ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการดาเนินงาน
เป็นเงิน 5,000 บาท
 ค่าป้ายงาน (ป้ายไวนิล ขนาด 2*4 เมตร)
เป็นเงิน 1,000 บาท
รวมเป็นเงิน 24,600 บาท

5.2 ระยะที่ 2







การศึกษาดูงาน โรงงานอุตสาหกรรมย่านสมุทรสาคร และตลาดน้าอัมพวา จังหวัด
สมุทรสงคราม วันศุกร์ที่ 15 สิงหาคม 2557
ค่าจ้างเหมารถไม่ประจาทางในการศึกษาดูงาน 2 คัน x 1 วัน x 12,000 บาท เป็นเงิน 24,000 บาท
ค่าของทีร่ ะลึกสาหรับสถานประกอบการที่ไปดูงาน 1 ชิ้น x 1,000 บาท เป็นเงิน 1,000 บาท
ค่าอาหารกลางวัน 35 บาท x 1 มื้อ x 100 คน
เป็นเงิน 3,500 บาท
ค่าอาหารว่าง 25 บาท x 2 มื้อ x 100 คน
เป็นเงิน 5,000 บาท
ค่าป้ายงาน (ป้ายไวนิล ขนาด 2*4 เมตร)
เป็นเงิน 1,000 บาท
ค่าบริการด่านเก็บค่าทางด่วน
เป็นเงิน 200 บาท
รวมเป็นเงิน 34,700 บาท

5.3 ระยะที่ 3






การอบรมแบบเข้มข้น ติดตามการดาเนินงานตามแผนธุรกิจ ของนักเรียน นักศึกษา
ที่ผ่านการพิจารณาแผนธุรกิจ วันศุกร์ที่ 29 สิงหาคม 2557 ณ ห้องประชุมอินทราชัย
ค่าวิทยากร 1 คน x 1 วัน x 7 ชั่วโมง x 1,200 บาท เป็นเงิน 8,400 บาท
ค่าอาหารกลางวัน 35 บาท x 1 มื้อ x 100 คน
เป็นเงิน 3,500 บาท
ค่าอาหารว่าง 25 บาท x 2 มื้อ x 100 คน
เป็นเงิน 5,000 บาท
ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการดาเนินงาน
เป็นเงิน 2,800 บาท
ค่าป้ายงาน (ป้ายไวนิล ขนาด 2*4 เมตร)
เป็นเงิน 1,000 บาท
รวมเป็นเงิน 21,400 บาท
ดังนั้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 80,000 บาท

6. แผนปฏิบัติงาน / โครงการ
1.
2.
3.
4.

แผนปฏิบัติงาน
จัดทาโครงการนาเสนอผู้อานวยการ
จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน
เชิญประชุมทีมงานเพื่อมอบหมายหน้าที่และ
ปรึกษาการดาเนินงาน
ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

กาหนดการดาเนินงาน วัน/เดือน/ปี
28-31 กรกฎาคม 2557
1-3 สิงหาคม 2557
4 สิงหาคม 2557
4-7 สิงหาคม 2557

5. จัดกิจกรรมดาเนินงาน
- กิจกรรมอบรมให้ความรู้ 2 ครั้ง
- กิจกรรมศึกษาดูงาน

8-31 สิงหาคม 2557

6. ประเมินผลและรายงานผลให้ผู้บริหารสถานศึกษาทราบ

1-30 กันยายน 2557

ผลสัมฤทธิ์การดาเนินงาน
โครงการได้รับการอนุมัติ
คาสั่งได้รับการอนุมัติ
รายงานผลการประชุมให้
สถานศึกษาทราบ
ประสานงานวิทยากร
และผู้เข้าร่วมอบรม
กิจกรรมบรรลุตาม
วัตถุประสงค์
สรุปรูปเล่มโครงการ

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
นักเรียน นักศึกษามีความรู้ด้านการเป็นผู้ประกอบการสามารถนาไปต่อยอดในการทาธุรกิจ จากการทาธุรกิจ
สร้างนวัตกรรม หรือผลผลิตเพื่อการค้า สร้างรายได้
8. ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
8.1 ตัวชี้วัดปริมาณ
8.1.1 นักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของผู้เข้าร่วมทั้งหมด
8.2ตัวชี้วัดคุณภาพ
8.2.1 ความพึงพอใจของนักเรียน นักศึกษาต่อการเข้าร่วมโครงการในภาพรวม อยู่ในเกณฑ์ดี
9. การติดตามประเมินผล
9.1 แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมการอบรม
9.2 ติดตามการต่อยอดจากการอบรม (การนาเสนอแผนธุรกิจ)

