
1. ช่ือโครงการ:  หนวยบําบัดทุกข บํารุงสุข สรางรอยยิ้มใหประชาชน กิจกรรมบริการซอม บริการสราง 
และบริการพัฒนาของศูนยซอมสรางเพ่ือชุมชน (Fix It Center) แบบถาวรประจําจังหวัด ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2564 
ผูประสานงาน ชื่อ-นามสกุล :  นายวสุศักดิ์  ชุรินทร ตําแหนง : หัวหนางานโครงการพิเศษฯ 
โทรศัพทมือถือ : 062-1536156                      
                     

2. ความสัมพันธสอดคลองของโครงการ 
    1)  ดานความพอประมาณ 

ผูเขารวมโครงการจัดหาวัสดุอุปกรณและนําวัสดุอุปกรณไปใชไดอยางเหมาะสมกับงาน และทํางานได
อยางเต็มความสามารถ ไมเบียดเบียนผูอ่ืน 

 

2) ดานการมีเหตุผล 
ผูเขารวมโครงการเกิดกระบวนการและหรือเกิดกระบวนการในการตัดสินใจรวมกัน โดยมีการ

ไตรตรองถึงเหตุและคํานึงถึงผลท่ีอาจตามจากการตัดสินใจอยางรอบคอบ 
    

3)  ดานการมีภูมิคุนกันท่ีดี 
ผูเขารวมโครงการเกิดกระบวนทักษะในการปฏิบัติงานสามารถพ่ึงพาจนเองไดอยางเหมาะสม และ

ตั้งอยูในความไมประมาท 
 

4)  เง่ือนไขความรู 
ผูเขารวมโครงการเกิดกระบวนการเรียนรูในการปฏิบัติงาน โดยนําพ้ืนฐานจากการเรียนภายในชั้น

เรียนในสาขาวิชามาปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง และเปนการสรางภูมิคุมกันใหกับตนเองไดอยางเหมาะสม 
 

5)  เง่ือนไขคุณธรรม 
ผูเขารวมโครงการนําหลักปฏิบัติดานคุณธรรมและจริยธรรม ไปใชภายในสังคมอันนําไปสูการอยู

รวมกันในสังคมเปนไปอยางสงบสุข 
 

 6)  สังคม 
ผูเขารวมโครงการเกิดการปรับตัว เรียนรูบริบทของชุมชนสามารถอยูรวมกับชุมชนไดอยางมีความสุข 
 

7)  เศรษฐกิจ 
ผูเขารวมโครงการมีการแลกเปลี่ยนทรัพยากร เกิดการบริโภคทรัพยากร และใชงบประมาณท่ีไดรับ

จัดสรรไดอยางคุมคา 
 

8)  ส่ิงแวดลอม 
ผูเขารวมโครงการเรียนรูท่ีในการอยูรวมกับสิ่งแวดลอมใหม ๆ และไมทําลายหรือไปเบียดเบียน

สิ่งแวดลอมภายในชุมชน 
 

9)  วัฒนธรรม 
ผูเขารวมโครงการเรียนรูวัฒนธรรมหรือประเพณี ภาษา การแตงกายและบริบทอ่ืน ๆ ภายในชุมชน 

 
 
 
 
 



3. หลักการและเหตุผล: 
ตามท่ีกระทรวงมหาดไทย มีนโยบายแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนในพ้ืนท่ีหางไกล

ใหไดรับบริการจากภาครัฐไดอยางท่ัวถึง ไมวาจะเปนดานการประกอบอาชีพ สุขภาพอนามัย ความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน การสรางความรักความสามัคคี สมานฉันท โดยจังหวัดอุทัยธานีมีนโยบาย
ในการตรวจเยี่ยมประชาชนในพ้ืนท่ีเขตอําเภอตาง ๆ ภายในจังหวัดอุทัยธานีท้ัง 8 อําเภอนั้น เพ่ือเปนการ
สนองนโยบายของรัฐในการบูรณาการแนวทางการพัฒนาท่ีใหความสําคัญตอการบําบัดทุกข บํารุงสุข 
สรางรอยยิ้มใหประชาชน ในพ้ืนท่ีจังหวัดอุทัยธานี วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี จึงไดจัดทําโครงการ 
อุทัยธานี “หนวยบําบัดทุกข บํารุงสุข สรางรอยยิ้มใหประชาชน กิจกรรมบริการซอม บริการสราง และ
บริการพัฒนาของศูนยซอมสรางเพ่ือชุมชน (Fix It Center) แบบถาวรประจําจังหวัด ปงบประมาณ พ.ศ. 
2564” เพ่ือเปนการสนับสนุนการเรียนการสอนใหนักศึกษาไดพัฒนาความรู ความสามารถ ทักษะและ
ประสบการณ รวมท้ังทักษะในการดํารงชีวิตใหแกนักเรียน นักศึกษาผูเขารวมโครงการ อีกท้ังยังเปนการ
ปลูกฝงในเรื่องคานิยมหลัก คุณธรรม จริยธรรม สรางวินัย จิตสํานึกความรับผิดชอบตอสังคม สนับสนุนให
นักเรียน นักศึกษารวมกลุมทํางานเปนทีม เปนกิจกรรมสงเสริมใหนักศึกษามีพัฒนาการทางดานรางกาย 
จิตใจ อารมณ สังคมและสติปญญาและมีคุณธรรม สามารถอยูรวมกันอยางมีความสุข และเพ่ือให
ผูเขารวมกิจกรรมเปนผูมีความรู ความสามารถในสาขาอาชีพจนสามารถนําความรูออกไปสรางงานสราง
อาชีพเพ่ือตนเองและสังคมโดยรวม จําเปนตองมีความรูท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ รวมถึงสราง
จิตสํานึกในการชวยเหลือสังคมหรือผูดอยโอกาสในสังคมตาง ๆ ดวย ซ่ึงกิจกรรมตาง ๆ นี้จะชวยให
นักศึกษาไดความรูทักษะ มีจินตนาการสรางสรรคงาน รูจักทํางานรวมกับผูอ่ืน และเม่ือกิจกรรมนั้นเปน
กิจกรรมเพ่ือชวยเหลือสังคมก็จะทําใหนักศึกษามีประสบการณการทํางานรวมกับผูอ่ืนและรูจักรับผิดชอบ
ตอตนเองและสังคมมากข้ึนดวย 

 

4. วัตถุประสงค: 
1. เพ่ือนําการบริการดานการซอม บริการดานการสรางและดานการพัฒนา ไปบริการใหแก

ประชาชนในทองท่ีหางไกลและเสริมสรางความสัมพันธอันดีระหวางวิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี ภาครัฐ 
ภาคเอกชนและประชาชน 

2. เพ่ือสงเสริมใหนักเรียน นักศึกษา ไดฝกทักษะ ความชํานาญ ประสบการณวิชาชีพในดานตาง ๆ 
จากสถานการณจริง 

3. เพ่ือใหนักเรียน นักศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา ไดเขารวมกิจกรรมท่ีเปนประโยชน 
เรียนรูการอยูรวมกันกับผูอ่ืน เสริมสรางความรัก ความสามัคคีในหมูคณะ เรียนรูการทํางานเปนทีม และ
เกิดจิตอาสา 

4. เพ่ือเสริมสรางภาพลักษณท่ีดีของนักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษาตอสังคมท่ัวไปใหเห็นถึงคุณคา 
และความสําคัญของการเรียนสายอาชีพท่ีสามารถนําความรู ทักษะและประสบการณไปชวยเหลือสังคม
นําไปสูความสัมพันธอันดีระหวางสถานศึกษาและชุมชนท่ีเก่ียวของ 

5. เพ่ือใหนักเรียน นักศึกษา ไดทํากิจกรรมจิตอาสาท่ีเปนประโยชนในชวงปดภาคเรียน เปนการ
เพ่ิมเวลารูในงานสายอาชีพ และเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมใหกับนักเรียน นักศึกษาท่ีรวมกิจกรรม 

 

5. ผลผลิตของโครงการ (Output): 
1. ผูเขารวมโครงการท่ีเปนนักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาชางอุตสาหกรรม เกิดทักษะในการ

ปฏิบัติงานตามท่ีไดรับมอบหมาย เกิดการเรียนรูจากการปฏิบัติจริง 
2. คณะครูเกิดการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการ 



3. ประชาชนผูเชารับบริการดานการซอม บริการดานการสรางการพัฒนา ไดรับการซอม
เครื่องมือ เครื่องใชไฟฟา อุปกรณอิเล็กทรอนิกสและเครื่องจักรกลการเกษตร ไดรับการอบรมอาชีพตาม
ความตองการของผูเขารับบริการ และไดรับการผลิตและหรือพัฒนาผลิตภัณฑชุมชนจากผูใหบริการท่ีมี
ความชํานาญ 

 

6. ผลลัพธของโครงการ (Outcome): 
1. ผูเขารวมโครงการท่ีเปนนักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาชางอุตสาหกรรม นําทักษะไปใชในการ

ประกอบอาชีพ และนําไปใชในชีวิตประจําวัน 
2. คณะครูจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการรวมกับชุมชน เรียนรูและสรางหลักสูตรชุมชน 
3. ประชาชนผูเขารับบริการท่ีเขารวมโครงการไดรับการซอมแซมเครื่องใชไฟฟา อุปกรณ

อิเล็กทรอนิกสและเครื่องจักรกลทางการเกษตร ใหสามารถใชงานไดอยางเต็มประสิทธิภาพ 
 

7. กลุมเปาหมาย: 
เชิงปริมาณ  :  
1. จํานวยผูเขารวมโครงการ 237 คน แบงเปนนักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาชางไฟฟากําลัง 

จํานวน 35 คน แผนกชางยนต จํานวน 36 คน แผนกวิชาชางอิเล็กทรอนิกส จํานวน 35 คน แผนกวิชา
ชางเชื่อมโลหะ จํานวน 35 คน แผนกวิชาชางกลโรงงาน จํานวน 35 คน แผนกวิชาชางกอสราง จํานวน 
35 คน แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ จํานวน 35 คน และคุณครู บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน จํานวน 22 
คน คณะผูบริหาร จาํนวน 5 คน 

2. ผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจในการเขารวมโครงการหนวยบําบัดทุกข บํารุงสุข สราง
รอยยิ้มใหประชาชน ประจําปการศึกษา 2564 รอยละ 100 

3. สถานศึกษาไดเพ่ิมปริมาณผูเรียน ในปการศึกษา 2564 อยางนอย 10 คน 
4. สถานศึกษาดําเนินงานตามโครงการหนวยบําบัดทุกข บํารุงสุข สรางรอยยิ้มใหประชาชน 

บรรลุเปาหมายตามแผนงานไมต่ํากวารอยละ 80 
เชิงคุณภาพ  :     
1. มีการเชื่อมโยงกับการเรียนการสอน นักเรียน นักศึกษา และครู รวมกิจกรรมภายใตโครงการ

ไดฝกทักษะ ประสบการณวิชาชีพ การเรียนการสอนรายวิชา งานบริการและซอมเครื่องใชไฟฟางาน
บริการและซอมบํารุงคอมพิวเตอร งานบริการและซอมอุปกรณอิเล็กทรอนิกส ลับคมเครื่องมือตัดการ
ประมาณการระบบไฟฟา งานเชื่อมโลหะเบื้องตน งานผลิตภัณฑอลูมิเนียม งานไมเบื้องตน งานสี เปนตน 

2. เปนการประชาสัมพันธและสงเสริมภาพลักษณใหแกแผนกวิชาชางอุตสาหกรรม และ
วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี รวมถึงการเพ่ิมปริมาณผูเรียนใหกับสถานศึกษา 

3. ประชาชนผูเขารับการบริการท่ีเขารวมโครงการไดรับการซอมแซมเครื่องใชไฟฟา อุปกรณ
อิเล็กทรอนิกสและเครื่องจักรกลทางการเกษตร ใหสามารถใชงานไดอยางเต็มประสิทธิภาพ 

4. ผูปกครองของนักเรียนกลุมเปาหมายมีทัศนคติท่ีดีในการสงเสริมใหบุตรหลานมาเรียนตอใน
สายอาชีพ 

 

8. พ้ืนท่ีดําเนินการ:    
1. ท่ีวาการอําเภอลานสัก หมูท่ี 2 ตําบลลานสัก อําเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี 
2. โรงเรียนหนองตะเคียน หมูท่ี 5 บานหนองตะเคียน ตําบลบอยาง อําเภอสวางอารมณ จังหวัด

อุทัยธานี 



3. โรงเรียนวัดหนองสระ หมูท่ี 3 บานดงหนองไทร ตําบลหนองสระ อําเภอทัพทัน จังหวัด
อุทัยธานี 

4. วัดหมดแถว หมูท่ี 1 บานหมกแถว อําเภอหนองขาหยาง จังหวัดอุทัยธานี 
5. โรงเรียนบานเจาวัด หมูท่ี 1 บานเจาวัด ตําบลเจาวัด อําเภอบานไร จังหวัดอุทัยธานี 
6. วัดบอทับใต หมูท่ี 5 บานบอทับใต ตําบลหนองสรวง อําเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี 
7. วัดคลองเคียน หมูท่ี 7 บานทาตาโปย ตําบลทาซุง อําเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี 
8. องคการบริหารสวนตําบลทองหลาง หมูท่ี 4 บานโปงขอย ตําบลทองหลาง อําเภอหวยคต 

จังหวัดอุทัยธานี 
 

9. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ: 
1. ประชาชนผูเขารับบริการไดรับการบริการดานการซอม บริการดานการสรางและดานการ

พัฒนาอยางท่ัวถึง 
2. นักเรียน นักศึกษา ไดฝกทักษะจนเกิดความชํานาญในวิชาชีพของตน และประสบการณไป

พัฒนางาน พัฒนาตนและพัฒนาวิชาชีพ 
3. นักเรียน นักศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา เขารวมกิจกรรมในการบําเพ็ญประโยชนใน

การใหความชวยเหลือประชาชน เรียนรูการอยูรวมกันกับผูอ่ืน เสริมสรางความรัก ความสามัคคีในหมู
คณะ เรียนรูการทํางานเปนทีม และเกิดจิตอาสา 

4. นักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษามีภาพลักษณท่ีดีตอสังคมและสังคมท่ัวไปมองเห็นถึงคุณคาและ
ความสําคัญของการเรียนสายอาชีพท่ีสามารถนําความรู ทักษะและประสบการณไปชวยเหลือสังคม 

5. ผูปกครองมีทัศนคติท่ีดี ในการสงเสริมใหบุตรหลายมาเรียนตอในสายอาชีพ 
 

10. ตัวช้ีวัดเปาหมายโครงการ: 
ตัวช้ีวัด หนวยนับ 

เชิงปริมาณ ผูบริหาร ครู บุคลากรและนักเรียน นักศึกษาท่ีเขารวมโครงการ 237 คน 
เชิงคุณภาพ 1. ท่ีวาการอําเภอลานสัก หมูท่ี 2 บานเกา 

2. โรงเรียนหนองตะเคียน หมูท่ี 5 บานหนองตะเคียน 
3. โรงเรียนวัดหนองสระ หมูท่ี 3 บานดงหนองไทร 
4. วัดหมดแถว หมูท่ี 1 บานหมกแถว 
5. โรงเรียนบานเจาวัด หมูท่ี 1 บานเจาวัด 
6. วัดบอทับใต หมูท่ี 5 บานบอทับใต 
7. วัดคลองเคียน หมูท่ี 7 บานทาตาโปย 
8. องคการบริหารสวนตําบลทองหลาง หมูท่ี 4 บานโปงขอย 
ประชาชนผูเขารวมกิจกรรมไดรับบริการท่ีมีประสิทธิภาพ 

8 หมูบาน 

เชิงเวลา ตุลาคม 2563 –กันยายน 2564  
เชิงคาใชจาย คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ 40,000  บาท 

 
 
 
 
 



11. ข้ันตอน/วิธีดําเนินการ และหมวดเงินท่ีใช: 

ขั้นตอน/วิธีดาํเนินการ 

ดําเนินการใน 
ไตรมาส () 

เปาหมาย (เชน 
ใคร จํานวนครั้ง 

เรื่อง ฯลฯ) 

พ้ืนที่ดําเนินการ 
ระบุ ตาํบล/

อําเภอ 

หมวดเงิน (ระบุจํานวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 
งบ

ดําเนินงาน 
งบลงทุน งบรายจายอ่ืน 

งบเงิน
อุดหนุน 

1.ขั้นเตรียมการ 
1.1 ประชุมวางแผน 

 
 

  
 

 ผูบริหาร ครู 
บุคลากรและ

นักเรียน 
นักศึกษาที่เขา
รวมโครงการ 

8 หมูบาน 

 
 

40,000.00 
 

2. ขั้นดําเนินการ     
2.1 จัดเตรียมวัสดุ/อุปกรณ     
2.2 ดําเนินการตามแผน     
3. ขั้นตรวจสอบ     
3.1 ติดตามความกาวหนา     
3.2 ประเมินการปฏิบัติงาน     
3.3 รายงานผลในระบบ     
4. ปรับปรุงการดําเนินงาน     

รวมเงิน   -40,000.00  
งบประมาณรวมทั้งโครงการ   40,000.00  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


