ชื่อโครงการ

หารายได้ระหว่างเรียนของนักเรียน นักศึกษาที่ยากจน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ งานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา
แบบครบวงจร
ผู้รับผิดชอบโครงการ

นางสาวปัญญาพร สมพงษ์

1. หลักการและเหตุผล
ตามที่ส านั กงานคณะกรรมการการอาชีว ศึกษามีนโยบายให้ ทุกสถานศึกษา ส่ งเสริมและสนับสนุนให้
นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษามี ค วามรู้ ด้ า นอาชี พ สามารถประกอบอาชี พ ได้ โดยเฉพาะนั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษาที่ ย ากจน
ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษาต้องการหารายได้ระหว่างเรียนนั้น ดังนั้นสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
จึ ง ได้ จั ด สรรงบประมาณให้ ส ถานศึ ก ษาฯ โดยให้ ง านศู น ย์ บ่ ม เพาะผู้ ป ระการอาชี ว ศึ ก ษาเป็ น ผู้ รั บ ผิ ด ชอบ
คัดเลื อกสรรหานั กเรี ย น นั กศึก ษาที่ มีคุณสมบัติ ตามที่ กาหนด เขีย นแผนธุรกิ จเพื่อ ขอเงินงบประมาณในการ
ดาเนิ นการ ประกอบธุรกิจ ในขณะที่ยั งศึกษาอยู่ โดยแต่งตั้งคณะกรรมการพิ จารณา และแต่งตั้งครูที่ปรึกษา
คอยให้คาแนะนา ดูแล ตลอดจนมีการใช้เงินเบิกจ่ายอย่างชัดเจน สามารถตรวจสอบได้ เพื่อให้นักเรียนเกิด
ความคิด ด้านธุรกิจ สามารถประกอบธุรกิจได้จริง มีรายได้ระหว่างเรียน
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาที่ยากจน ขาดแคลนทุนทรัพย์มีรายได้ระหว่างเรียน
2.2 เพื่อพัฒนาความรู้ด้านการเป็นผู้ประกอบการให้นักเรียน นักศึกษา
2.3 เพือ่ ให้นักเรียน นักศึกษานาความรู้ และทักษะวิชาชีพไปใช้ในการสร้างธุรกิจในอนาคต
3. เป้าหมาย (ระบุเวลา, สถานที่, ปริมาณงาน)
3.1 เชิงปริมาณ
จัดโครงการหารายได้ระหว่างเรียนให้กับนักเรียน นักศึกษาที่ยากจนฯ โดยให้นักเรียน นักศึกษาเขียน
แผนธุรกิจเพื่อของบประมาณดาเนินการประกอบอาชีพระหว่างเรียน ในวงเงินที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น 82,000 บาท
3.2 เชิงคุณภาพ
3.2.1 นักเรียน นักศึกษาที่ยากจน ขาดแคลนทุนทรัพย์มีรายได้ระหว่างเรียน
3.2.2 นักเรียน นักศึกษามีความรู้ด้านการเป็นผู้ประกอบการ
3.2.3 นักเรียน นักศึกษานาความรู้ และทักษะวิชาชีพไปใช้ในการสร้างธุรกิจในอนาคตได้
ระยะเวลาดาเนินการ

1 กันยายน 2557 – 31 มกราคม 2558

สถานที่ในการจัดกิจกรรม วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย
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
 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาแผนธุรกิจ
 ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียน นักศึกษาทราบ
 ประสานงานฝ่ายอาคารสถานที่ในการจัดกิจกรรม และฝ่ายสื่อ โสต เครื่องเสียง

4.7 ดาเนินการตามโครงการ
 คณะกรรมการพิจารณาแผนธุรกิจฯ
 แจ้งผลให้นักเรียน นักศึกษาทราบ พร้อมทั้งให้ผู้ที่ผ่านการพิจารณารับเงินงบประมาณดาเนินการ
 นักเรียน นักศึกษาดาเนินการหารายได้ระหว่างเรียน
 นักเรียน นักศึกษารายงานผลการดาเนินงานต่องานศูนย์บ่มเพาะฯ
4.8 ประเมินผลและรายงานผลให้ผู้บริหารสถานศึกษาทราบ
5. งบประมาณ
82,000 บาท

6. แผนปฏิบัติงาน / โครงการ
แผนปฏิบัติงาน

กาหนดการดาเนินงาน วัน/เดือน/ปี ผลสัมฤทธิ์การดาเนินงาน

1. จัดทาโครงการนาเสนอผู้อานวยการ

1-10 กันยายน 2557

โครงการได้รับการอนุมัติ

2. จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ดาเนินงาน

1-14 กันยายน 2557

คาสั่งได้รับการอนุมัติ

3. เชิญประชุมทีมงานเพื่อมอบหมายหน้าที่
และปรึกษาการดาเนินงาน

15 กันยายน 2557

รายงานผลการประชุมให้
สถานศึกษาทราบ

1-16 กันยายน 2557

เชิญคณะกรรมการเข้าร่วม
พิจารณาฯ และ
ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียน
นักศึกษาทราบ

4. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง

5. จัดกิจกรรมดาเนินงาน
- พิจารณาแผนธุรกิจ
- นักเรียน นักศึกษาประกอบธุรกิจ

18 กันยายน 2557

6. ประเมินผลและรายงานผลให้ผู้บริหาร
สถานศึกษาทราบ

1-28 กุมภาพันธ์ 2558

31 มกราคม 2558

แผนธุรกิจที่ได้รับ
การพิจารณาดาเนินการ
สรุปรูปเล่มโครงการ

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
นักเรี ยน นั กศึกษาที่ย ากจนประกอบธุรกิจระหว่างเรียน มีรายได้เป็นทุนการศึกษา และสามารถนาไป
ประกอบธุรกิจในอนาคตได้
8. ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
8.1 ตัวชี้วัดปริมาณ
8.1.1 นักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมโครงการฯ ประกอบธุรกิจ มีผลกาไร ไม่น้อยกว่า 80% ของธร
กิจทั้งหมด
8.2ตัวชี้วัดคุณภาพ
8.2.1 ความพึงพอใจของนักเรียน นักศึกษาต่อการเข้าร่วมโครงการในภาพรวม อยู่ในเกณฑ์ดี

9. การติดตามประเมินผล
9.1 แบบสอบถามความพึงพอใจ
9.2 รายงานผลการดาเนินการประกอบธุรกิจของนักเรียน นักศึกษา

