ปฏิทินการปฏิบัติงาน
ศูนยบมเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษา
ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน
มิถุนายน

มิถุนายน
กรกฎาคม

รายการปฏิบัติงาน

ผูรับผิดชอบ

ขั้นเตรียมความพรอมใหบริการบมเพาะผูประกอบการใหม คณะกรรมการดําเนินงาน
1. แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานศูนยบมเพาะวิสาหกิจเพื่อ ศูนยบมเพาะวิสาหกิจเพื่อ
การศึกษาวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี
การศึกษาวิทยาลัยเทคนิค
กาญจนาภิเษก
ขั้นการพิจารณาคัดเลือกผูเขารวมบมเพาะ อบรมเตรียม
1. คณะกรรมการดําเนิน
ความพรอมสูการเปนผูประกอยการใหม และพิจารณา
งานศูนยบมเพาะวิสาหกิจ
แผนธุรกิจ
เพื่อการศึกษาวิทยาลัยเทค
1. เสนอโครงการสงเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุมผู นิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี
2. คณะกรรมการ
เรียนอาชีวศึกษา
ดําเนิน การพัฒ นาศักยภาพ
2. แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการพัฒนาศักยภาพผูเรียน
ผูเรียน โครงการสงเสริมการ
โครงการสงเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุมผูเรียน
ประกอบอาชีพอิสระในกลุม
อาชีวศึกษา ประจําปงบประมาณ 2561
3. ประชุมคณะกรรมการดําเนินการพัฒนาศักยภาพผูเรียน ผูเรียนอาชีวศึกษา
โครงการส ง เสริ ม การประกอบอาชี พ อิ ส ระในกลุ ม ผู เ รี ย น 3 . ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ฝ า ย
อาชีวศึกษา ประจําปงบประมาณ 2561
พิ จ า ร ณ า แ ผ น ธุ ร กิ จ /
4. ประชาสัมพันธรับสมัครผูเขารวมบมเพาะผูประกอบการ กรรมการผู เ ชี่ ย วชาญจาก
5. พิจารณาคุณสมบั ติเบื้ องต น และประเมิณศักยภาพของ ภายนอก
ผูสมัครเขารวมโครงการ
6. เชิ ญ วิ ทยากร ผู ทรงคุ ณวุ ฒิ ผู เ ชี่ ย วชาญ อาจารย หรื อ
สถานประกอบการใหการอบรมแกผูเขารับการบมเพาะ
7. เชิ ญ ผู เ ชี่ ย วชาญ ผู ทรงคุณ วุฒิ และผูป ระกอบการหรื อ
ผูแทนจากหนว ยงาน/องค กรตาง ๆ เพื่อรวมพิจารณาแผน
ธุรกิจ
8.จัดเตรียมเอกสารประกอบการฝกอบรม
9. จั ดฝ กอบรมให กับ ผู เขารว มบมเพาะผูป ระกอบการใหม
กลุมเปาหมายคือครู นักเรียน นักศึกษา
10. ประชุมคณะกรรมการตัดสินการประกวดการเขียนแผน
ธุรกิจ
11. ตรวจพิจารณาแผนธุรกิจ ถึงความเปนไปไดในการดําเนิน
ธุรกิจจริง ความเสี่ยง และโอกาสในการดําเนินงาน
12.ประเมิณผล และสรุปผลการประเมิณแผนธุรกิจ พรอม
แจงผูเขารับการบมเพาะ

ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน

มิถุนายน
กรกฎาคม

มิถุนายน
กรกฎาคม

สิงหาคม
ธันวาคม

รายการปฏิบัติงาน
13. ใหคําแนะนํา ชวยเหลือแผนธุรกิจที่ไมผานการประเมิณ
และเสนอเพื่อรับพิจารณาอีกครั้งภายหลัง
14. รับรองแผนธุรกิจที่ผานการประเมิณเพื่อใหผูเขารับการ
บมเพาะนําไปใชในการเริ่มดําเนินธุรกิจจริง
15. สรุปผลการดําเนินงานและรายงานผลการพิจารณาแผน
ธุรกิจคณะกรรมการดําเนินงานศูนยบมเพาะฯ

ผูรับผิดชอบ

1. คณะกรรมการดําเนิน
งานศูนยบมเพาะวิสาหกิจ
เพื่อการศึกษาวิทยาลัยเทค
นิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี
2. คณะกรรมการ
ดําเนินการพัฒนาศักยภาพ
ผูเรียน โครงการสงเสริมการ
ประกอบอาชีพอิสระในกลุม
ผูเรียนอาชีวศึกษา
3. คณะกรรมการฝาย
พิจารณาแผนธุรกิจ /
กรรมการผูเชี่ยวชาญจาก
ภายนอก
ขั้นการศึกษาดูงานในสถานประกอบการ
คณะกรรมการดําเนินการ
1. ประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน
พัฒนาศักยภาพผูเรียน
โครงการสงเสริมการ
2. เสนอโครงการศึกษาดูงาน
3. ติดตอประสานงานกับสถานประกอบการเพื่อกําหนดวัน ประกอบอาชีพอิสระในกลุม
การประกอบอาชีพอิสระใน
เขาศึกษาดูงาน
กลุมผูเรียนอาชีวศึกษา
4. ประชาสัมพันธและแจงผูเขารับการบมเพาะทราบ
(ดานการศึกษาดูงาน)
5. จัดเตรียมเอกสารสําหรับการศึกษาดูงาน
6. ศึกษาดูงานในสถานประกอบการตามแผนที่กําหนด
7. สรุ ป ผลการดํ า เนิ น งาน และรายงานผลการศึ ก ษาดู ง าน
คณะกรรมการศึกษาดูงานคณะกรรมการดําเนินงานศูนยบม
เพาะฯ
ขั้นการติดตามนิเทศผลการดําเนินธุรกิจ
คณะกรรมการฝ ายติ ด ตาม
1. ประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน
นิเทศผลการดําเนินธุรกิจ
2. จัดทําปฏิทินติดตามนิเทศ และประชาสัมพันธใหธุรกิจ
ทราบ
3. ติดตามนิเทศ แนะนํา ใหคําปรึกษาใหกับธุรกิจ และ
ผูประกอบการ
4. ประเมิณผลการดําเนินธุรกิจเปนระยะ เพื่อพัฒนา
ศักยภาพของผูประกอบการอยางตอเนื่อง
5. สรุปผลการดําเนินงาน และรายงานผลการพิจารณาแผน
ธุรกิจคณะกรรมการดําเนินงานศูนยบมเพาะ

ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน

กุมภาพันธ

รายการปฏิบัติงาน
ขั้นการสรุปประเมิณผลการดําเนินงาน
1. ประชุมคณะกรรมการดําเนินงานศูนยบมเพาะฯ
2. สรุปผลการดําเนินงานทุกกิจกรรม

ผูรับผิดชอบ
1. คณะกรรมกาดําเนินงาน
ศู น ย บ ม เพาะวิ ส าหกิ จ เพื่ อ
การศึกษา วิทยาลัย เทคนิค
กาญจนาภิเษกอุดรธานี
2. คณะกรรมการดําเนิน
งานบมเพาะผูประกอบการ
ใหม ทุกแผนธุรกิจ

