
1. ช่ือโครงการ: ศูนยซอมสรางเพ่ือชุมชน (Fix It Center)  งบประมาณ พ.ศ. 2563 
ผูประสานงาน ชื่อ-นามสกุล :  นายวสุศักดิ์  ชุรินทร 
ตําแหนง : หัวหนางานโครงการพิเศษและบริการชุมชน 
โทรศัพทมือถือ : 062-1536156                      
 

2. หลักการและเหตุผล: 
ดวยรัฐบาลไดมีนโยบายในการขยายบทบาทศูนยซอมสรางเพ่ือชุมชน(Fix It Center)และสถาบัน

อาชีวศึกษาเพ่ือใหคําแนะนํา ถายทอดความรูใหกับประชาชนใหรูจักวิธีการใช การดูแลรักษาและพัฒนา
ทักษะชางชุมชนใหสามารถซอมบํารุงเครื่องมือ อุปกรณประกอบวิชาชีพ และเครื่องใชในครัวเรือน
ตลอดจนสรางเครือขายความรวมมือระหวางสถานศึกษากับชุมชนในการถายทอดความรู และพัฒนา
ผลิตภัณฑชุมชนเพ่ือสรางมูลคาและมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน 

วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานีในฐานะเปนสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
ซ่ึงประสบความสําเร็จในการดําเนินงานโครงการศูนยซอมสรางเพ่ือชุมชนโดยใหบริการและใหความรูกับ
ประชาชนในเขตจังหวัดอุทัยธานี เพ่ือเปนการยกระดับฝมือชางชุมชน รวมท้ังเสริมสรางการรวมกลุมของ
ชางชุมชนเพ่ือสรางความเขมแข็งในการประกอบอาชีพ และสรางเครือขายชางชุมชนรวมกับสถานศึกษา
เพ่ือใหเกิดการเรียนรูและพัฒนาอาชีพท่ียั่งยืน และเปนการสงเสริมใหประชาชนไดรูจักการพ่ึงพาตนเอง มี
การดําเนินชีวิตอยางมีเหตุผล รูจักพอประมาณ และมีภูมิคุมกันในตัวเองท่ีดี ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

นอกจากนี้ยังกอใหเกิดความรวมมือระหวางสถานศึกษาและชุมชนในการสรางเครือขาย 
ถายทอดความรู พัฒนาสุขอนามัยพ้ืนฐานและพัฒนาผลิตภัณฑชุมชน เพ่ือสรางมูลคาเพ่ิม และเสริมสราง
มาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนรวมท้ังการสงเสริมการพัฒนาระบบรับรองและตรวจสอบคุณภาพในชั้นตนของ
สินคาชุมชนอันจะเปนการยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในชุมชน โดยมีสํานักงานคณะกรรมการ
อาชีวศึกษาเปนหนวยงานหลักรับผิดชอบ 

 

3. วัตถุประสงค: 
1. ผลตอประชาชน 
1.1 ใหคําแนะนํา ถายทอดความรู ประชาชนใหรูวิธีการใช การดูแล รักษาและพัฒนาทักษะทาง

ชุมชนใหสามารถซอมบํารุงเครื่องมือ อุปกรณการประกอบอาชีพ และเครื่องใชในครัวเรือน เพ่ือลด
รายจายโดยการยืดอายุการใชงานของเครื่องมือ อุปกรณการประกอบอาชีพ และเครื่องใชในครัวเรือน 

1.2 ยกระดับฝมือชางชุมชนพัฒนาทักษะอาชีพการซอมบํารุง และเสริมสรางประสบการณดาน
การบริหาร จัดการแขงขันแกชางชุมชน สงเสริมการรวมกลุมชางชุมชนในการแลกเปลี่ยนเรียนรูผาน
เครือขายความรวมมือกับองคการบริหารสวนตําบล (อบต.) และพัฒนาศูนยซอมสรางเพ่ือชุมชนใหเกิด
ความยั่งยืน 

1.3 สรางเครือขายความรวมมือระหวางสถานศึกษากับชุมชนในการถายทอดความรูพัฒนา
สุขอนามัยพ้ืนฐานพัฒนาวัฒนธรรมตอยอดเทคโนโลยีผลิตภัณฑชุมชน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการ
ผลิตคุณภาพการรับรองคุณภาพสินคาเบื้องตน 

1.4 ลดรายจายของประชาชนโดยการยืดอายุการใชงานเครื่องมือ เครื่องจักร ท่ีใชในการ
ประกอบอาชพีและเครื่องมืออุปกรณดํารงชีวิตประจําวันของครัวเรือน 

1.5 ลดการกูยืมเงินนอกระบบของครัวเรือนท่ีนํามาใชในการดูแลรักษา และซอมแซมเครื่องมือ
อุปกรณในการประกอบอาชีพ 



2. ผลตอนักเรียน นักศึกษา 
2.1 เพ่ิมประสบการณ และความเชื่อม่ันใหกับนักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษาในการออกไป

ปฏิบัติงานในชุมชน 
2.2 สรางเหลาปฏิบัติงานจริงรวมท้ังการพัฒนาทักษะแกนักเรียนนักศึกษาใหมีความสามารถ มี

ประสบการณมีสมรรถนะและความพรอม สรางชองทางในการประกอบอาชีพอิสระ และเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแขงขันของประเทศ 

3. ผลตอเศรษฐกิจในภาพรวม 
3.1 ประชาชนไดรับความรูเรื่องการบํารุงรักษา การซอมแซมบํารุงเบื้องตน และการยืดอายุการ

ใชเครื่องมือ เครื่องจักร ในการประกอบอาชีพและอุปกรณการดํารงชีวิตประจําวัน 
3.2 ชุมชนไดรับการสนับสนุนดานการพัฒนากระบวนการผลิต พัฒนาผลิตภัณฑ และมาตรฐาน

คุณภาพสินคา 
3.3 ชางชุมชนไดรับพัฒนา และยกระดับโดยการเพ่ิมทักษะจากการฝกปฏิบัติจริงกับทีมชางซอม

ประจําศูนยซอมสรางเพ่ือชุมชน ในการใหบริการซอมแซม บํารุงรักษา เครื่องมือ เครื่องจักรท่ีใชในการ
ประกอบอาชีพ และเครื่องใชในการประอาชีพ และเครื่องใชในครัวเรือนของชุมชนอยางยั่งยืน 

4. สถานประกอบการ 
4.1 เพ่ือติดตามชวยเหลือแกปญหา การฝกอาชีพ ฝกงาน ของนักเรียนนักศึกษา 
 

4. ผลผลิตของโครงการ (Output): 
คร-ูเจาหนาท่ี เขารวมกิจกรรม จํานวน 120 คน และนักเรียนนักศึกษาเขารวมกิจกรรม จํานวน  

400 คน 
 

5. ผลลัพธของโครงการ (Outcome): 
นักเรียนนักศึกษามีความรูทักษะสามารถบูรณาการใหบริการชุมชนได และมีผลการเรียนดีข้ึนตาม

เกณฑมาตรฐานจากการปฏิบัติจริง ปลูกจิตสํานึกและสรางจิตอาสาท่ีดีใหแกนักเรียนนักศึกษาตอชุมชน
ทองถ่ิน 

 

6. กลุมเปาหมาย: 
เชิงปริมาณ  : คร-ูเจาหนาท่ี เขารวมกิจกรรม จํานวน 120 คน และนักเรียนนักศึกษาเขารวม

กิจกรรม จาํนวน  400 คน 

เชิงคุณภาพ  :     
1. ประสิทธิภาพของเครื่องมือ เครื่องจักรท่ีใชการประกอบอาชีพ เครื่องมืออุปกรณดํารงชีวิต 

ประจําวันของครัวเรือน ซ่ึงจะสนับสนุนและอํานวยความสะดวกในการประกอบอาชีพและการดํารงชีวิต
ของประชาชนคนยากจน 

2. ประชาชนมีความรูในการใช การดูแลรักษาเครื่องมือ เครื่องจักรท่ีใชในการประกอบอาชีพ  
เครื่องมืออุปกรณดํารงชีวิตประจําวันของครัวเรือน 

3. ชางชุมชนท่ีไดรับการยกระดับมีทักษะในการประกอบอาชีพ และขีดความสามารถในการบริหาร 
จัดการ สามารถประกอบอาชีพอิสระ สามารถสรางงาน สรางรายได 

4. การรวมกลุมชางชุมชน ในการแลกเปลี่ยนเรียนรูโดยกลไกขององคการบริหารสวนตําบล 
(อบต.) พัฒนาศูนยซอมสรางเพ่ือชุมชนท่ียั่งยืน 

5. ประชาชนมีสุขภาพอนามัยท่ีดี ลดความเสี่ยงตอการติดโรคและลดภาระคาใชจายในการ 
รักษาพยาบาลและความพรอมในการสรางงานสรางรายได 



6. ประสิทธิภาพกระบวนการผลิตภัณฑชุมชน พัฒนาผลิตภัณฑชุมชน สรางมูลคาเพ่ิม 
เสริมสรางมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน และสนับสนุนการตรวจสอบคุณภาพและการรับรองคุณภาพสินคา 
เบื้องตน 

7. นักเรียนนักศึกษามีทักษะ ประสบการณ และความเชื่อม่ันในการออกไปประกอบอาชีพและ 
ปฏิบัติงานในชุมชน 

8. สถานศึกษามีแหลงฝกปฏิบัติงานจริง ในการพัฒนาทักษะแกนักเรียนนักศึกษาใหมี 
ความสามารถ มีประสบการณ มีสมรรถนะ ความพรอม และมีชองทางในการประกอบอาชีพอิสระและ
เพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันระดับประเทศตอไป 

 

7. พ้ืนท่ีดําเนินการ:   จังหวัดอุทัยธานี 
 

8. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ: 
1. นักเรียน นักศึกษา เกิดความชํานาญในวิชาชีพ และมีจิตอาสารวมสรางประโยชนใหแกสังคม 

2. สถานศึกษาสามารถนําวิชาชีพท่ีเปดสอนมาบรูณาการใหเกิดการเรียนการสอนท่ีทันสมัยได 

อยางมีคุณภาพ 

3. สรางความนาเชื่อถือใหแกประชาชน ผูเขาใชบริการ และสถานประกอบการอาชีพและ

เครื่องใชในรัวเรือน และชวยลดภาระคาใชจายในครัวเรือน 

4.    ประชาชนไดรับการชวยเหลือในการซอมแซมเครื่องมือ อุปกรณการประกอบอาชีพและ 
 เครื่องใชในครัวเรือน และชวยลดภาระคาใชจายในครัวเรือน 

 

9. ตัวช้ีวัดเปาหมายโครงการ: 
ตัวช้ีวัด หนวยนับ 

เชิงปริมาณ คร-ูเจาหนาท่ี เขารวมกิจกรรม จํานวน 120 คน และนักเรียน
นักศึกษาเขารวมกิจกรรม จํานวน  400 คน 

 

เชิงคุณภาพ นักเรียนนักศึกษามีความรูทักษะสามารถบูรณาการใหบริการ
ชุมชนได และมีผลการเรียนดีข้ึนตามเกณฑมาตรฐานจากการ
ปฏิบัติจริง ปลูกจิตสํานึกและสรางจิตอาสาท่ีดีใหแกนักเรียน
นักศึกษาตอชุมชนทองถ่ิน 

 

เชิงเวลา ตุลาคม 2562  – กันยายน 2563  
เชิงคาใชจาย คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ ไดรับเงินจัดสรรจาก สอศ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 

การจัดศูนยอาชีวะ
บริการซอมสรางเพื่อ
ชุมชน 

    นักเรียนนักศึกษา
ไดออกหนวย

บริการประชาชน 
ฝกปฏิบัติงานจริง 

วิทยาลัยเทคนิค
อุทัยธาน ี

งบจัดสรร
จาก สอศ. 

-- --- - 

1.ขั้นเตรียมการ 
1.1 แตงต้ัง
คณะกรรมการบริหาร
โครงการ 

  
 

  

1.2 สรางความเขาใจแก
ผูปฏิบัติงานทุกระดับ 

    

1.3 สํารวจพื้นที่จัดต้ัง
ศูนย 

    

1.4 ประชุมเชิง
ปฏิบัติการวางแผนและ
กําหนดแนวทางการ
บริหารจัดการโครงการ
ในพื้นที่ปฏิบัติการ 
คัดเลือกพื้นที่เปาหมาย
ปฏิบัติการ 

    

1.5 ประชาสัมพันธ
กิจกรรมแก
กลุมเปาหมาย 

    

1.6 เตรียมความพรอม
เพื่อเขาปฏิบัติการใน
พื้นที่ 

    

2. ปฏิบัติการอาชวีะ
บริการซอมสรางเพื่อ
ชุมชน ดานการซอม 
เคร่ืองมือเคร่ืองจักร 

    

3. นิเทศ และติดตาม
ผลการปฏิบัติงาน 
ระหวางการปฏิบัติงาน
ส้ินสุดการปฏิบัติงาน
และการรายงาน ผล
แบบ Online 

    

รวมเงิน - - - - 
งบประมาณรวมทั้งโครงการ - - -  

 


