
 
 
        วิทยาลัย                                    

ค าสั่งวิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย 
ที่ ๔๕๖ / ๒๕๕๗ 

เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานตามโครงการอาชีวะสร้างผู้ประกอบใหม่แบบครบวงจร   
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๗ 

************************************************************** 

ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามีนโยบายให้ทุกสถานศึกษา  ส่งเสริม  สนับสนุน  และพัฒนา
ขีดความสามารถของนักเรียน นักศึกษา  ทักษะวิชาชีพ  สร้างประสบการณ์เชิงพาณิชย์  ให้มีความพร้อมที่จะเริ่ม
ประกอบธุรกิจของตนเอง  ตลอดจนส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถคิดค้นและสร้าง
สิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ   ให้เกิดข้ึนในสถานศึกษา และน ามาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์สู่เชิงพาณิชย์  ประกอบเป็นธุรกิจได้ 

งานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร  วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัยจึงได้            
สนองนโยบายโดยจัดเป็นศูนย์ฝึกวิชาชีพ  สร้างผู้ประกอบการหน้าใหม่ในการท าธุรกิจ  โดยจัดเป็น                   
แหล่งเรียนรู้ฝึกอาชีพ  สร้างรายได้ให้กับนักเรียน นักศึกษาในการท าธุรกิจ  ตลอดจนส่งเสริมสนับ                     
ในการสร้างผลิตภัณฑ์ของวิทยาลัย One College One Product  โดยต่อยอดมาจากโครงงานวิทยาศาสตร์สู่เชิง
พาณิชย์  เพ่ือจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์สร้างธุรกิจ สร้างรายได้แก่นักเรียน นักศึกษา เพ่ือจ าหน่ายสถานศึกษา                
และชุมชน  เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  จึงแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานตามโครงการ
อาชีวะสร้างผู้ประกอบใหม่แบบครบวงจร  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ดังนี้ 

๑.   คณะกรรมการอ านวยการ 
 ๑.๑  นายแสวง แสนสิงห์ชัย ผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
 ๑.๒  นางนวลพิศ ลิ้นกนกรัตน์ รองผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ กรรมการ 
 ๑.๓  นายพิษณุเวท โพธิ์เพ็ชร รองผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ กรรมการ 
 ๑.๔  นางพัชราภรณ์ วรรณพุฒ รองผู้อ านวยการช านาญการ กรรมการ 
 ๑.๕  นางภัคภร แอบเนียม รองผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการ 
 มีหน้าที่ ให้ค าปรึกษา  สนับสนุนการด าเนินงานของคณะกรรมการด าเนินงานให้เป็นไป                               

ด้วยความเรียบร้อย 
 

๒.  คณะกรรมการด าเนินงาน 
 ๒.๑  นางภัคภร แอบเนียม รองผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
 ๒.๒  นางสุกัญญา สารพา ครูช านาญการพิเศษ รองประธานกรรมการ 
 ๒.๓  นางสาวรัตนา ศาลิกร ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
 ๒.๔  นายวีระพันธ์ เอ่ียมสะอาด ครูช านาญการ กรรมการ 

/๒.๕ นางสาวนาตยา... 



 ๒.๕  นางสาวนาตยา กาวีแห ครผูู้ช่วย กรรมการ 
 ๒.๖  นางสาวปัญญาพร สมพงษ์ ครูผู้ช่วย กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่ ๑. ติดต่อประสานงานต่างๆ ในการด าเนินงานตามโครงการฯ 
  ๒. รวบรวมผลการด าเนินงาน  และรายงานผลต่อส านักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ 

๓.  คณะกรรมการฝ่ายด าเนินการบ่มเพาะผู้ประกอบการหน้าใหม่ 

ที ่ ชื่อแผนธุรกิจ 
ชื่อ-สกุล นักเรียน นักศึกษา 

ที่รับผิดชอบ 
ระดับชั้น/

กลุ่ม 

เงินงบประมาณ
ที่ได้รับจดัสรร

(บาท) 
ครูที่ปรึกษาแผนธุรกิจ 

๑ ข้าวโพดป๊อปคอร์น นางสาวสุภาพร   บุญมาเลิศ สบ.๑๑ ๒๕,๐๐๐ นายวีระพันธ์   เอี่ยมสอาด 
๒ น้ าปั่นไข่มุก นางสาวรังสิมา    วงษ์เนียม สบ.๑๑ ๓๐,๐๐๐ นางสาวปัญญาพร   สมพงษ์ 
๓ สบู่วุ้นฟักข้าว ๑.นางสาวมุมินะฮ์ บุญมาเลิศ ชต.๒๑ ๔๐,๐๐๐ นางสาวนาตยา      กาวีแห 
  ๒.นายณัชนนท์    ฤทธิ์บุญ ชต.๒๑   
  ๓.นางสาวพรสวรรค์  บุญงาม ชต.๒๑   
  ๔.นางสาวณัฐชยา     นามวิจิตร ชต.๒๑   

๔ ยาหม่องสมุนไพร 
แว่นแก้ว 

๑.นางสาวธิติสุดา     ริยาพันธ์ ชท.๒๑ ๓๐,๐๐๐ นายวีระพันธ์   เอี่ยมสอาด 

  ๒.นางสาวกนกวรรณ นันจ ารูญ ชท.๒๑   
  ๓.นางสาวธัญญารัตน์ ถนอมจิตร์ ชท.๒๑   
  ๔. นางสาววันวิสา    บุญตา ชท.๒๑   
  ๕.นายวัชรพล         หล้าโพนทัน ชต.๒๑   

 
 
มีหน้าที ่ ๑. นักเรียน นักศึกษาด าเนินการตามแผนธุรกิจ รายงานผลการด าเนินงานให้ครูที่ปรึกษาทราบ   
          ตลอดจนสรุปผลการด าเนินงานรายงานต่อสถานศึกษา 
  ๒. ครูที่ปรึกษาให้ค าปรึกษา แนะน านักเรียน นักศึกษาในเรื่องการประกอบธุรกิจให้เป็นไป 
   ตามแผนธุรกิจ 

 ๓. ครูที่ปรึกษาติดตามประเมินผลการด าเนินงานของนักเรียน นักศึกษา  และรายงานผล 
            ให้สถานศึกษาทราบ 
  

๔.  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน 
๔.๑  นางภัคภร แอบเนียม รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ประธานกรรมการ 
๔.๒  นางสุกัญญา สารพา หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผล การค้าฯ           รองประธานกรรมการ 

 ๔.๓  นายธนพัฒน์ บุญแสง ผู้จัดการธนาคารออมสิน กรรมการ 
 ๔.๔  นางวรรณา บุนนาค กรรมการชุมชน กรรมการ 

/๔.๕  นายสมชาย... 



 ๔.๕  นายสมชาย รุจิโกศัย วิสาหกิจชุมชน กรรมการ 
 ๔.๖  นางสาวปัญญาพร  สมพงษ์ หัวหน้างานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการฯ กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที ่ ๑. ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานการบ่มเพาะฯ ตลอดจนการเบิก-จ่ายให้ถูกต้อง 
 ๒. ให้ค าปรึกษาด้านการประกอบธุรกิจ  และรายงานผลให้สถานศึกษาทราบ 
 ๓. รายงานผลการติดตามและประเมินผล  สรุปให้สถานศึกษาทราบ   
 

ทั้งนี้  ขอให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายให้เป็นไปด้วย 

ความเรียบร้อย  และมีประสิทธิภาพจนบรรลุตามวัตถุประสงค์ 

         สั่ง  ณ  วันที่     ๒    กันยายน    พ.ศ.  ๒๕๕๗                                                                                                             
      
 
 (นายแสวง   แสนสิงห์ชัย) 

ผู้อ านวยการวิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย 
 


