วิทยาลัย
คาสั่งวิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย
ที่ ๔๕๖ / ๒๕๕๗
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานตามโครงการอาชีวะสร้างผู้ประกอบใหม่แบบครบวงจร
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
**************************************************************
ตามที่สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามีนโยบายให้ทุกสถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนา
ขีดความสามารถของนักเรียน นักศึกษา ทักษะวิชาชีพ สร้างประสบการณ์เชิงพาณิชย์ ให้มีความพร้อมที่จะเริ่ม
ประกอบธุรกิจของตนเอง ตลอดจนส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถคิดค้นและสร้าง
สิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ ให้เกิดขึ้นในสถานศึกษา และนามาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์สู่เชิงพาณิชย์ ประกอบเป็นธุรกิจได้
งานศู น ย์ บ่ ม เพาะผู้ ป ระกอบการอาชี ว ศึ ก ษาแบบครบวงจร วิ ท ยาลั ย พณิ ช ยการอิ น ทราชั ย จึ ง ได้
สนองนโยบายโดยจั ด เป็ น ศู น ย์ ฝึ ก วิ ช าชี พ สร้ า งผู้ ป ระกอบการหน้ า ใหม่ ใ นการท าธุ ร กิ จ โดยจั ด เป็ น
แหล่ ง เรี ย นรู้ ฝึ ก อาชี พ สร้ า งรายได้ ใ ห้ กั บ นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษาในการท าธุ ร กิ จ ตลอดจนส่ ง เสริ ม สนั บ
ในการสร้างผลิตภัณฑ์ของวิทยาลัย One College One Product โดยต่อยอดมาจากโครงงานวิทยาศาสตร์สู่เชิง
พาณิชย์ เพื่อจั ดจาหน่ ายผลิ ตภัณฑ์สร้างธุรกิจ สร้างรายได้แก่นักเรียน นักศึกษา เพื่อจาหน่ายสถานศึกษา
และชุมชน เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานตามโครงการ
อาชีวะสร้างผู้ประกอบใหม่แบบครบวงจร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ดังนี้
๑. คณะกรรมการอานวยการ
๑.๑ นายแสวง
แสนสิงห์ชัย
ผู้อานวยการชานาญการพิเศษ
ประธานกรรมการ
๑.๒ นางนวลพิศ
ลิ้นกนกรัตน์
รองผู้อานวยการชานาญการพิเศษ กรรมการ
๑.๓ นายพิษณุเวท โพธิ์เพ็ชร
รองผู้อานวยการชานาญการพิเศษ กรรมการ
๑.๔ นางพัชราภรณ์ วรรณพุฒ
รองผู้อานวยการชานาญการ
กรรมการ
๑.๕ นางภัคภร
แอบเนียม
รองผู้อานวยการชานาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการ
มีหน้าที่ ให้คาปรึกษา สนับสนุนการดาเนินงานของคณะกรรมการดาเนินงานให้เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย
๒. คณะกรรมการดาเนินงาน
๒.๑ นางภัคภร
แอบเนียม
๒.๒ นางสุกัญญา
สารพา
๒.๓ นางสาวรัตนา ศาลิกร
๒.๔ นายวีระพันธ์ เอี่ยมสะอาด

รองผู้อานวยการชานาญการพิเศษ
ครูชานาญการพิเศษ
ครูชานาญการพิเศษ
ครูชานาญการ

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
/๒.๕ นางสาวนาตยา...

๒.๕ นางสาวนาตยา กาวีแห
ครูผู้ช่วย
กรรมการ
๒.๖ นางสาวปัญญาพร สมพงษ์
ครูผู้ช่วย
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้าที่ ๑. ติดต่อประสานงานต่างๆ ในการดาเนินงานตามโครงการฯ
๒. รวบรวมผลการดาเนินงาน และรายงานผลต่อสานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
๓. คณะกรรมการฝ่ายดาเนินการบ่มเพาะผู้ประกอบการหน้าใหม่
ที่

ชื่อแผนธุรกิจ

๑ ข้าวโพดป๊อปคอร์น
๒ น้าปั่นไข่มุก
๓ สบู่วุ้นฟักข้าว

๔ ยาหม่องสมุนไพร
แว่นแก้ว

ชื่อ-สกุล นักเรียน นักศึกษา
ที่รับผิดชอบ

ระดับชั้น/ เงินงบประมาณ
ทีไ่ ด้รับจัดสรร
กลุ่ม
(บาท)

นางสาวสุภาพร บุญมาเลิศ
นางสาวรังสิมา วงษ์เนียม
๑.นางสาวมุมินะฮ์ บุญมาเลิศ
๒.นายณัชนนท์ ฤทธิ์บุญ
๓.นางสาวพรสวรรค์ บุญงาม
๔.นางสาวณัฐชยา นามวิจิตร
๑.นางสาวธิติสุดา ริยาพันธ์

สบ.๑๑
สบ.๑๑
ชต.๒๑
ชต.๒๑
ชต.๒๑
ชต.๒๑
ชท.๒๑

๒.นางสาวกนกวรรณ นันจารูญ
๓.นางสาวธัญญารัตน์ ถนอมจิตร์
๔. นางสาววันวิสา บุญตา
๕.นายวัชรพล
หล้าโพนทัน

ชท.๒๑
ชท.๒๑
ชท.๒๑
ชต.๒๑

ครูที่ปรึกษาแผนธุรกิจ

๒๕,๐๐๐
๓๐,๐๐๐
๔๐,๐๐๐

นายวีระพันธ์ เอี่ยมสอาด
นางสาวปัญญาพร สมพงษ์
นางสาวนาตยา กาวีแห

๓๐,๐๐๐

นายวีระพันธ์ เอี่ยมสอาด

มีหน้าที่ ๑. นักเรียน นักศึกษาดาเนินการตามแผนธุรกิจ รายงานผลการดาเนินงานให้ครูที่ปรึกษาทราบ
ตลอดจนสรุปผลการดาเนินงานรายงานต่อสถานศึกษา
๒. ครูที่ปรึกษาให้คาปรึกษา แนะนานักเรียน นักศึกษาในเรื่องการประกอบธุรกิจให้เป็นไป
ตามแผนธุรกิจ
๓. ครูที่ปรึกษาติดตามประเมินผลการดาเนินงานของนักเรียน นักศึกษา และรายงานผล
ให้สถานศึกษาทราบ
๔. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดาเนินงาน
๔.๑ นางภัคภร
แอบเนียม รองผู้อานวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
๔.๒ นางสุกัญญา สารพา
หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผล การค้าฯ
๔.๓ นายธนพัฒน์ บุญแสง
ผู้จัดการธนาคารออมสิน
๔.๔ นางวรรณา บุนนาค
กรรมการชุมชน

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
/๔.๕ นายสมชาย...

๔.๕ นายสมชาย รุจิโกศัย วิสาหกิจชุมชน
กรรมการ
๔.๖ นางสาวปัญญาพร สมพงษ์ หัวหน้างานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการฯ
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้าที่ ๑. ติดตามและประเมินผลการดาเนินงานการบ่มเพาะฯ ตลอดจนการเบิก-จ่ายให้ถูกต้อง
๒. ให้คาปรึกษาด้านการประกอบธุรกิจ และรายงานผลให้สถานศึกษาทราบ
๓. รายงานผลการติดตามและประเมินผล สรุปให้สถานศึกษาทราบ
ทั้งนี้ ขอให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพจนบรรลุตามวัตถุประสงค์
สั่ง ณ วันที่

๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗

(นายแสวง แสนสิงห์ชัย)
ผู้อานวยการวิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย

