
1. ช่ือโครงการ: สนับสนุนการขับเคลื่อนศูนยการเรียนรูดิจิทัลชุมชน กิจกรรมศูนยซอมสรางเพ่ือชุมชน (Fix It  
Center) ในศูนยการเรียนรู ICT ชุมชน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

     ผูประสานงาน ชื่อ-นามสกุล :  นายวสุศักดิ์  ชุรินทร 
     ตําแหนง : หัวหนางานโครงการพิเศษและบริการชมุชน 
     โทรศัพทมือถือ : 062-1536156                      

 

2. หลักการและเหตุผล: 
ยุทธศาสตรของรัฐบาลไดพยายามผลักดันใหประเทศไทยเขาสูสังคมแหงภูมิปญญาและการเรียนรู เพ่ือให

เปนไปตามสังคมโลกท่ีมีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอยางแพรหลาย  กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารในฐานะหนวยงานหลักท่ีมีภารกิจหลักในการผลักดันสังคมไทยเขาสูยุคแหงสังคมแหง
ภูมิปญญาและการเรียนรูอยางตอเนื่อง  จึงไดดําเนินโครงการตาง ๆ อยางตอเนื่อง ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและ
กําลังคนอาชีวศึกษา ไดรับมอบหมายใหดําเนินการ โครงการพัฒนาสื่อคลังสื่อ ICTมาใชปฏิรูปการเรียนรู เพ่ือ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาอาชีวศึกษาใหเกิดระบบการเรียนรูวิชาชีพและอาชีพตลอดชีวิต กิจกรรมภายใต
งบประมาณตาม พรบ. โครงการปฏิรูปหลักสูตร สื่อ การจัดการเรียนการสอนเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษานั้น 
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาไดมอบหมายใหศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและกําลังคนอาชีวศึกษา 
ดําเนินการสนับสนุน สงเสริม และพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนการสอน ใหกับ
สถานศึกษา ครูผูสอน นักเรียนนักศึกษา และประชาชนท่ัวไดเรียนรูดานวิชาชีพ อาชีพผานเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือตอบสนองการจัดการเรียนศึกษาในระบบ นอกระบบ และระบบทวิภาคี ซ่ึงตามบันทึกขอความของศูนย
เทคโนโลยีสารสนเทศและกําลังคนอาชีวศึกษา เรื่อง โครงการพัฒนาคุณภาพการอาชีวศึกษาดวยนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีสารสนเทศแบบ mobile-Learning ลงวันท่ี 12 พฤศจิกายน 2557 บันทึกขอความของศูนยเทคโนโลยี
สารสนเทศและกําลังคนอาชีวศึกษา เรื่อง รายงานผลการสํารวจสื่อดิจิตอล เพ่ือการเรียนการสอน ปงบประมาณ 
2556 ลงวันท่ี 29 ตุลาคม 2556 วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานีจึงไดจัดทําแผนและโครงการ พัฒนาสื่อคลังสื่อ ICT มา
ใชปฏิรูปการเรียนรู เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาอาชีวศึกษา ใหเกิดระบบการเรียนรูวิชาชีพและอาชีพตลอด
ชีวิต ประจําปงบประมาณ 2563 ข้ึน 

 

3. วัตถุประสงค: 
3.1 เพ่ือจัดตั้งหองศูนยการเรียนรูท่ีมี ICT เปนเครื่องมือในการเขาถึงสารสนเทศ  ความรู บทเรียนตางๆ 

ใหกับผูเรียนทุกระดับชั้น 

3.2 เพ่ือเสริมสรางสมรรถนะและพัฒนาบุคลากร ในดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในการ
จัดการเรียนรูในชั้นเรียน 

3.3 เพ่ือพัฒนา  รวบรวม  จัดเก็บและเผยแพรสื่อการเรียนรู ผานสื่อ ICT 
3.4 เพ่ือลดปญหาหองเรียนไมเพียงพอโดยการใชบริการหองศูนยการเรียนรู ICT เปนหองเรียน 

 

4. ผลผลิตของโครงการ (Output): 
1) ผูบริหาร ครู นักเรียน นักศึกษา เจาหนาท่ี นักการภารโรงและคนขับรถจํานวน ไมนอยกวา 2,000 คน 

2) หองศูนยการเรียนรู ICT  ขนาด  8x12  เมตร  สามารถรองรับนักเรียนได  90  คน ห อ ง ศู น ย ก า ร

เรียนรู ICT  ท่ีสามารถใหบริการสื่อ การเรียนรูท่ีครบครัน 

3) ผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจในการเขารวมโครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนศูนยการเรียนรูดิจิทัล

ชุมชน กิจกรรม Fix it Center ในศูนยการเรยีนรู ICT ชุมชน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอยละ 100 
 



5. ผลลัพธของโครงการ (Outcome): 
5.1 เกิดแหลงเรียนรูทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของโรงเรียน ทําใหผูเรียน        มี

ความรู ความเขาใจในการใช ICT   
5.2 ผูสอน และผูเรียนสามารถใช ICT เปนเครื่องมือในการเรียนรูอยางท่ัวถึง 
5.3 บุคลากรทางการศึกษามีความรูและความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 

6. กลุมเปาหมาย: 
เชิงปริมาณ  : คณะบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนนักศึกษาเขาใช ICT จํานวน 2,000 คน 
เชิงคุณภาพ  :    นักเรียนนักศึกษาตระหนักการใชศูนยการเรียนรูดิจิทัลชุมชนและการนําสื่อ 

ดิจิทัลไปใชในการประกอบวิชาชีพ 
 

7. พ้ืนท่ีดําเนินการ:   วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี 
 

8. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ: 
8.1 นักเรียน นักศึกษามีศูนยการเรียนรูดิจิทัลชุมชนใชในการพัฒนาตนเอง พัฒนางาน 
8.2 นักเรียน นักศึกษาตระหนักตอการนําสื่อดิจิทัลไปใชในวิชาชีพและรูจักทางเลือกในการใชเวลาวางให

เปนประโยชน 
 

9 ตัวช้ีวัดเปาหมายโครงการ: 
ตัวช้ีวัด หนวยนับ 

เชิงปริมาณ ผูบริหาร ครู นักเรียนนักศึกษาท่ีเขารวมกิจกรรมจํานวน 30 คน  
เชิงคุณภาพ นักเรียนนักศึกษาตระหนักตอการนําวิชาชีพใหบริการประชาชน 

และสามารถใหบริการซอมรถจักรยานใหสามารถใชงานไดอยาง
มีประสิทธิภาพ 

 

เชิงเวลา ตุลาคม 2562  – กันยายน 2563  
เชิงคาใชจาย คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ 50,000  บาท 

 
10. ข้ันตอน/วิธีดําเนินการ และหมวดเงินท่ีใช: 

ขั้นตอน/วิธีดาํเนินการ 

ดําเนินการใน ไตร
มาส () 

เปาหมาย (เชน 
ใคร จํานวนครั้ง 

เรื่อง ฯลฯ) 

พ้ืนที่ดําเนินการ 
ระบุ ตาํบล/

อําเภอ 

หมวดเงิน (ระบุจํานวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 
งบ

ดําเนินงาน 
งบลงทุน งบรายจายอ่ืน 

งบเงิน
อุดหนุน 

1.จัดทําและขออนุมัติ
โครงการ 

    คณะผูบริหาร ครู 
นักเรียนนักศึกษา
ที่เขารวมกิจกรรม
จํานวน 2,000 คน 

วิทยาลัยเทคนิค
อุทัยธาน ี

 -- -50,000.00  

2.แตงต้ังคณะกรรมการ
ดําเนินงาน 

  
 

  

3.ประชุมชี้แจงคณะ
ดําเนินงาน 

    

4.ดําเนินกิจกรรมตาม
โครงการ 
 - ดําเนินกิจกรรม โครงการ 

    

5.ประเมินผลและรายงาน     
รวมเงิน - - -50,000.00  

งบประมาณรวมทั้งโครงการ - - 50,000.00  

 


