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วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง
ลักษณะโครงการ

 โครงการใหม่

 โครงการต่อเนื่อง

1. ชื่อโครงการ : โครงการหารายได้ระหว่างเรียนของนักเรียนที่ยากจน
ผู้ประสานงาน นางปิ่นเสถียร อร่ามแก้ววงษ์
ตาแหน่ง หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ/ศูนย์บ่มเพาะฯ
โทรศัพท์ 092-6131555
โทรสาร
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 092-6131555
E-mail
Pinsiace123@gmail.com
2. หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง
3. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :
ตามที่สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามีน โยบายให้ทุกสถานศึกษา ส่งเสริมและสนับสนุนให้
นักเรียน นักศึกษามีความรู้ด้านอาชีพ สามารถประกอบอาชีพได้ โดยเฉพาะนักเรียน นักศึกษาที่ยากจน ขาด
แคลนทุนทรัพย์ในการศึกษาต้องการหารายได้ระหว่างเรียนนั้น ดังนั้นสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จึงได้
จัดสรรงบประมาณให้สถานศึกษาฯ โดยให้งานศูนย์บ่มเพาะผู้ ประการอาชีวศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบคัดเลือกสรร
หานักเรียน นักศึกษาที่มีคุณสมบัติตามที่กาหนด เขียนแผนธุรกิจเพื่อขอเงิ นงบประมาณใน การดาเนินการ
ประกอบธุร กิจ ในขณะที่ยั ง ศึ ก ษาอยู่ โดยแต่งตั้งคณะกรรมการพิ จารณา และแต่งตั้ง ครูที่ ปรึ ก ษาคอยให้
คาแนะนา ดูแลตลอดจนมีการใช้เงินเบิกจ่ายอย่างชัดเจน สามารตรวจสอบได้เพื่อให้นักเรียน เกิดความคิด ด้าน
ธุรกิจ สามารถประกอบธุรกิจได้จริง มีรายได้ระหว่างเรียนการพัฒนาผู้เรียนทาง ด้านการประกอบธุรกิจมี
หลากหลายโดยเฉพาะด้านการสร้างความตระหนักพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน ให้มีความพร้อ มในการเป็น
ผู้ประกอบการ
4. วัตถุประสงค์ของโครงการ :
4.1 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาที่ยากจน ขาดแคลนทุนทรัพย์มีรายได้ระหว่างเรียน
4.2 เพื่อเสริมสร้างความตระหนักพัฒนาศักยภาพและมีความพร้อมในการเป็นผู้ประกอบการแก่ผู้เรียน
4.๓ เพื่อเพิ่มทักษะด้านการเป็นผู้ประกอบการ
4.๔ เพื่อผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนาความรู้ไปใช้ในวิชาชีพได้
5. ผลผลิตของแผนงาน/โครงการ(Output)
นักเรียน นักศึกษาที่ ยากจน วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง เข้าร่วม ฝึกอบรมการเป็นผู้ประกอบการ
ประจาปีการศึกษา 2563 จานวน 100 คน
6. ผลลัพธ์ของแผนงาน/โครงการ(Outcome)
นักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง ได้รับรู้ ความเข้าใจ รวมถึงตระหนั ก และรักที่จะ
แสวงหาความรู้ใหม่ๆและเห็นถึงความสาคัญในการสร้างความตระหนักของผู้เรียนให้มีความพร้อมในการเป็น
ผู้ประกอบการ และสามารถหารายได้ระหว่างเรียนได้
7. กลุ่มเป้าหมาย
7.1 เชิงปริ มาณ จั ดโครงการหารายได้ระหว่างเรียนให้ กับนักเรียน นักศึกษาที่ยากจนฯ โดยให้
นักเรียน นักศึกษาเขียน แผนธุรกิจเพื่อของบประมาณดาเนินการประกอบอาชีพระหว่างเรียน ในวงเงินที่ได้รับ
จัดสรร
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7.2 เชิงคุณภาพ
7.2.1 นักเรียน นักศึกษาที่ยากจน ขาดแคลนทุนทรัพย์มีรายได้ระหว่างเรียน
7.2.2 นักเรียน นักศึกษามีความรู้ด้านการเป็นผู้ประกอบการ
7.2.3 นักเรียน นักศึกษานาความรู้ และทักษะวิชาชีพไปใช้ในการสร้างธุรกิจในอนาคตได้
8. การบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง / นโยบาย / ยุทธศาสตร์ / การประกันคุณภาพ
8.1 การบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
8.1.1 นิยาม  ความพอประมาณ  ความมีเหตุผล  ความมีภูมิคุ้มกันที่ดี
8.1.2 เงื่อนไข  ความรู้  คุณธรรม
8.2 นโยบาย สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
นโยบายที่ 1 มุ่งสร้าง/แผนงานพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษาให้มีความรู้
คู่คุณธรรม
8.3 ยุทธศาสตร์ สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ 1 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล
มิติที่ 1 การสร้างโอกาสทางการศึกษา “เรียนฟรีมีงานทา มีรายได้ระหว่างเรียน”
1.1 พัฒนาศูนย์อบรมอาชีวศึกษา
1.2 ขยายให้มีผู้เรียนอาชีวศึกษาเพิ่มขึ้น
8.4 นโยบายสถานศึกษา
นโยบายข้อที่ 1 มุ่งจัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษา โดยจัดเป็นส่วนหนึ่งของการทางานปกติ
ซึ่งบุคลากรของสถานศึกษาทุกคน ทุกฝ่าย/งาน/สาขาวิชาต้องมีความเข้าใจ ตระหนัก และความพยายาม ใน
การปฏิบัติให้สามารถนาพาสถานศึกษาผ่านเกณฑ์การประเมินไปสู่ คุณภาพการศึกษา และส่งผลให้นักศึกษามี
คุ ณ ภาพ ทั้ ง ด้ า นทั ก ษะวิ ช าชี พ และคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม ทั้ ง ภายในโดยต้ น สั ง กั ด และภายนอก โดยสมศ.
สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)
8.5 พันธกิจและกลยุทธ์ สถานศึกษา
พันธกิจที่ 2 จัดการศึกษาและขยายโอกาสด้านวิชาชีพร่วมกับภาคีเครือข่ายการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนอาชีวศึกษา
กลยุทธิ์ที่ 1 ส่งเสริมทัศนคติ ที่ดีต่อการเข้ารับการศึกษาต่อระดับอาชีวศึกษา
กลยุทธิ์ที่ 2 สนับสนุนนักเรียนนักศึกษาให้มีงานทามีรายได้ในระหว่างเรียน
พันธกิจที่ 3 พัฒนางานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสู่เชิงพาณิชย์
กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการใหม่
8.6 การประกันคุณภาพภายใน สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 1 : คุณลักษณะของผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
ประเด็นที่ 1.1 : ด้านความรู้
8.7 การประกันคุณภาพภายนอก ตามมาตรฐานและการประเมินคุณภาพการศึกษา (ใช้การ
ประกันคุณภาพภายในแทน) เนื่องจากเกณฑ์การประเมินภายนอกรอบสี่ ยังไม่ประกาศใช้
มาตรฐานที่ 1 : คุณลักษณะของผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
ประเด็นที่ 1.1 : ด้านความรู้
8.8 สถานศึกษารางวัลพระราชทาน
ด้านที่ ๑ คุณภาพนักศึกษา
ด้านที่ ๔ ความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชน
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ด้านที่ ๕ บุคลากรและการบริหารงานบุคลากร
9. พื้นที่ / สถานที่ดาเนินการ : ณ ศูนย์บ่มเพาะฯของวิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
10.1 โดยตรง : นักเรียนนักศึกษากลุ่มเป้าหมายมีความตระหนักเกิดการพัฒนาในการเตรียมความ
พร้อมในการเป็นผู้ประกอบการ
10.1.1 นักเรียน นักศึกษาที่ยากจนประกอบธุรกิจระหว่างเรียน มีรายได้เป็นทุนการศึกษา
และสามารถนาไปประกอบธุรกิจในอนาคตได้
10.2 โดยอ้อม : นักเรียนนักศึกษากลุ่มเป้าหมายรู้จักการวางแผนการทางาน ความมีระเบียบวินัย
และมารยาททางสังคมในการติดต่อสื่อสาร
11. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ : (KPI)
เชิงปริมาณ

ตัวชี้วัด
จานวนธุรกิจอย่างน้อย 5 ธุรกิจ และจานวนผู้เรียนที่ผ่านการบ่มเพาะการเป็น
ผู้ประกอบการ

เชิงคุณภาพ จำนวนธุรกิจและจำนวนผู้เรียนที่ผ่ำนบ่มเพำะ/ปีกำรศึกษำ
เชิงเวลา

ตั้งแต่เดือน พฤษภาคม – กันยายน 2563

เชิงค่าใช้จ่าย 1. ธุรกิจร้านไอศครีม
5,000 บาท
๒. ธุรกิจร้านปังปิ้ง
3,000 บาท
3. ธุรกิจร้านลูกชิ้นทอด 2,000 บาท

หน่วยนับ
( 100 คน )
คน
เดือน
10,000 บาท

12. สรุปขั้นตอน/วิธีการดาเนินการ
ไตรมาสที่ 1

ระยะเวลาดาเนินการ
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

ขั้นตอน/วิธีการดาเนินงาน
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1.เสนอโครงการ/
ขออนุมัติโครงการ
2.แต่งตั้ง/ประชุม
คณะกรรมการ
3.ดาเนินกิจกรรมตาม
โครงการ
4.สรุปรายงานผลการ
ดาเนินโครงการ
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หมาย
เหตุ

