1. ชื่อโครงการ :อาชีวศึกษาร่วมด้วยช่วยประชาชน เทศกาลวันสงกรานต์ ประจาปีงบประมาณ 2561
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ : งานโครงการพิเศษ และบริการชุมชน
3. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ สอศ./มาตรฐานประกันคุณภาพภายใน
3.1 ยุทธศาสตร์ที่ 3
กลยุทธ์ที่ 4
3.2 มาตรฐานที่ 2
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2
4. ระยะเวลาในการดาเนินโครงการ:
1 เมษายน 2561 – 28 เมษายน 2561
5. สถานที่ดาเนินงาน:
สถานีบริการน้้ามันศรีสมวงศ์ (หน้าห้างสรรพสินค้า Big C ) จังหวัดชัยภูมิ
6. หลักการและเหตุผล:
การจัดการศึกษามีความส้าคัญต่อการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน สถานศึกษาจึงมีส่วนส้าคัญในการ
จัดการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุน เพื่อให้ผู้เรียน มีความรู้ ความสามารถ ทักษะและ
ประสบการณ์ มีทักษะการด้ารงชีวิต ที่เกิดจากการฝึกหัด สามารถใช้ความรู้ให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนา
ตนเองและสังคม ซึ่งอาชีวศึกษาร่วมด้วยช่วยประชาชนเป็นนโยบายของประเทศที่จะเป็ นการลดอุบัติเหตุ
ลดการเสียชีวิต ในช่วงเทศกาลวันหยุดต่างๆ
ดังนั้น วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ จึงได้จัดโครงการอาชีวศึกษา ร่วมด้วยช่วยประชาชน เพื่อให้นักเรียน
นักศึกษา ได้ใช้วิช าที่เรีย นมาในการบริการ การเสี ยสละเวลา ให้ สั งคมและชุมชน กับประชาชนทั่ว ไป
ตลอดจนเป็นการตอบสนองตามนโยบายของประเทศและส้านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
7. วัตถุประสงค์ :
7.1 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ใช้วิชาที่เรียนมาบ้าเพ็ญประโยชน์ บริการและเสียสละเวลาให้กับ
สังคมชุมชน
7.2 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา มีทักษะการตรวจซ่อมและประสบการณ์จริงในการท้างาน
7.3 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา มีความรับผิดชอบและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ตามหลักวิชาการ
7.4 เพื่อตอบสนองตามนโยบายของประเทศและส้านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
8. เป้าหมาย:
เชิงปริมาณ

เชิงคุณภาพ

นักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาช่างยนต์ ระดับชั้น
ปวช. และ ปวส. ร่วมด้วยช่วยประชาชน เทศกาล
วันสงกรานต์ (อาชีวะบริการ) ประจ้าปีงบประมาณ
2561

นักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาช่างยนต์ ระดับชั้น
ปวช. และ ปวส. ร่วมด้วยช่วยประชาชน เทศกาล
วันสงกรานต์ (อาชีวะบริการ) ประจ้าปีงบประมาณ
2561 ได้บริการช่วยเหลือประชาชนและมีจิตอาสา
บริการ

9. กิจกรรม/วิธีดาเนินงาน :
ขั้นตอนดาเนินงาน

2560

2561

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
2. แต่งตั้ง
คณะกรรมการ
3. ด้าเนินโครงการ
4. สรุปรายงานผล
การด้าเนินโครงการ
10. งบประมาณในการดาเนินงาน :
หมวดรายจ่าย/ประเภท
จานวน
รายจ่าย
(หน่วย)
- หมวดค่าตอบแทนใช้สอย
และวัสดุ

แหล่งของเงิน
งปม.

อุดหนุน

รายจ่ายอื่น

บกศ.

-

-

-

-

หมาย
เหตุ

รวมเป็นเงิน
11. ตัวชี้วัดผลสาเร็จของโครงการ :
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ
นักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาช่างยนต์
ผลผลิต
ระดับชั้น ปวช. และ ปวส. ทุกชั้นปี ร่วม
(Output) ด้วยช่วยประชาชน เทศกาลวันสงกรานต์
(อาชีวะบริการ) ประจ้าปีงบประมาณ
2561

เชิงคุณภาพ
นักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาช่างยนต์
ระดับชั้น ปวช. และ ปวส. ทุกชั้นปี ร่วม
ด้วยช่วยประชาชน เทศกาลวันสงกรานต์
(อาชีวะบริการ) ประจ้าปีงบประมาณ
2561 มีความรับผิดชอบและแก้ไขปัญหา
เฉพาะหน้าได้ตามหลักวิชาการ

นักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาช่างยนต์
ผลลัพธ์
ระดับชั้น ปวช. และ ปวส. ร่วมด้วยช่วย
(Outcome) ประชาชน เทศกาลวันสงกรานต์ (อาชีวะ
บริการ) ประจ้าปีงบประมาณ 2561
2561 มีความรับผิดชอบและแก้ไขปัญหา
เฉพาะหน้าได้ตามหลักวิชาการ ร้อยละ 95

นักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาช่างยนต์
ระดับชั้น ปวช. และ ปวส. ร่วมด้วยช่วย
ประชาชน เทศกาลวันสงกรานต์ (อาชีวะ
บริการ) ประจ้าปีงบประมาณ 2561 มี
ความรับผิดชอบและแก้ไขปัญหาเฉพาะ
หน้า ในการตรวจซ่อมเครื่องยนต์ต่างๆ ได้
ถูกต้องตามหลักวิชาการ และมีจิตอาสา
บริการ

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
12.1 นักเรียน นักศึกษาใช้วิชาที่เรียนมาบ้าเพ็ญประโยชน์ บริการและเสียสละเวลาให้กับสังคม
12.2 นักเรียน นักศึกษามีทักษะการตรวจซ่อมและประสบการณ์จริงในการท้างาน
12.3 นักเรียน นักศึกษา มีความรับผิดชอบและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ตามหลักวิชาการ
12.4 ตอบสนองตามนโยบายของประเทศและส้านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
13. การติดตามผลและประเมินผล :
13.1 ประเมินผลความพึงพอใจจากแบบสอบถาม
13.2 สรุปผลและรายงานผลการด้าเนินการแบบ PDCA ตามโครงการอาชีวศึกษาร่วมด้วย
ช่วยประชาชน เทศกาลวันสงกรานต์ ประจ้าปีงบประมาณ 2561

ลงชื่อ............................................................ผู้เสนอโครงการ
(นายกิติพงษ์ ยืดยาว)
หัวหน้างานโครงการพิเศษ และบริการชุมชน

ลงชื่อ............................................................ผู้เห็นชอบโครงการ
(นายคีรินทร์ อนุตตรังกูร)
รองผู้อ้านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

ลงชื่อ............................................................ผู้เห็นชอบโครงการ
(นางอังคณา เบ็ญจศิล)
รองผู้อ้านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

ลงชื่อ............................................................ผู้อนุมัติโครงการ
(นายอาคม จันทร์นาม)
ผู้อ้านวยวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา
รักษาการในต้าแหน่ง ผู้อ้านวยการวิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ

