
1. ช่ือโครงการ: ปฏิบัติงานศูนยซอมสรางเพ่ือชุมชน (Fix It Center)  งบประมาณ พ.ศ. 2564 
ผูประสานงาน ชื่อ-นามสกุล :  นายวสุศักดิ์  ชุรินทร 
ตําแหนง : หัวหนางานโครงการพิเศษและบริการชุมชน 
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: 
ดวยรัฐบาลไดมีนโยบายในการขยายบทบาทศูนยซอมสรางเพ่ือชุมชน (Fix It Center) และ

สถาบันอาชีวศึกษาเพ่ือใหคําแนะนํา ถายทอดความรูใหกับประชาชนใหรูจักวิธีการใช การดูแลรักษาและ



พัฒนาทักษะชางชุมชนใหสามารถซอมบํารุงเครื่องมือ อุปกรณประกอบวิชาชีพ และเครื่องใชในครัวเรือน
ตลอดจนสรางเครือขายความรวมมือระหวางสถานศึกษากับชุมชนในการถายทอดความรู และพัฒนา
ผลิตภัณฑชุมชนเพ่ือสรางมูลคาและมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานีในฐานะเปน
สถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ซ่ึงประสบความสําเร็จในการดําเนินงาน
โครงการศูนยซอมสรางเพ่ือชุมชนโดยใหบริการและใหความรูกับประชาชนในเขตจังหวัดอุทัยธานี เพ่ือ
เปนการยกระดับฝมือชางชุมชน รวมท้ังเสริมสรางการรวมกลุมของชางชุมชนเพ่ือสรางความเขมแข็งใน
การประกอบอาชีพ และสรางเครือขายชางชุมชนรวมกับสถานศึกษาเพ่ือใหเกิดการเรียนรูและพัฒนา
อาชีพท่ียั่งยืน และเปนการสงเสริมใหประชาชนไดรูจักการพ่ึงพาตนเอง มีการดําเนินชีวิตอยางมีเหตุผล 
รูจักพอประมาณ และมีภูมิคุมกันในตัวเองท่ีดี ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นอกจากนี้ยังกอใหเกิด
ความรวมมือระหวางสถานศึกษาและชุมชนในการสรางเครือขาย ถายทอดความรู พัฒนาสุขอนามัย
พ้ืนฐานและพัฒนาผลิตภัณฑชุมชน เพ่ือสรางมูลคาเพ่ิม และเสริมสรางมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนรวมท้ัง
การสงเสริมการพัฒนาระบบรับรองและตรวจสอบคุณภาพในชั้นตนของสินคาชุมชนอันจะเปนการ
ยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในชุมชน โดยมีสํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาเปนหนวยงาน
หลักรับผิดชอบ 

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาไดอนุมัติใหดําเนินโครงการศูนยซอมสรางเพ่ือชุมชน 
(Fix It Center) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน วิทยาลัยเทคนิค
อุทัยธานี จึงไดจัดกิจกรรมโครงการ “โครงการปฏิบัติงานศูนยซอมสรางเพ่ือชุมชน (Fix It Center) 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564” ข้ึน 

 

4. 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
ประกอบอาชีพและเครื่องมืออุปกรณดํารงชีวิตประจําวันของครัวเรือน 

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 
 

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

400 คน 
 

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

ประกอบอาชีพ และนําไปใชในชีวิตประจําวัน 
2. คณะครูจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการรวมกับชุมชน เรียนรูและสรางหลักสูตรชุมชน 
3. ประชาชนผู เขารับบริการท่ีเขารวมโครงการไดรับการซอมแซมเครื่องใชไฟฟา อุปกรณ

อิเล็กทรอนิกส และเครื่องจักรกลทางการเกษตร ใหสามารถใชงานไดอยางเต็มประสิทธิภาพ 
 

7. กลุมเปาหมาย: 
เชิงปริมาณ  :  
1. ครู เจาหนาท่ี เขารวมกิจกรรม จํานวน 120 คน และนักเรียน นักศึกษาเขารวมกิจกรรม 

จํานวน 400 คน 
2. ผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจในการเขารวมโครงการปฏิบัติงานศูนยซอมสรางเพ่ือชุมชน 

(Fix It Center) ประจําปการศึกษา 2564 รอยละ 100 
3. สถานศึกษาไดเพ่ิมปริมาณผูเรียน ในปการศึกษา 2564 อยางนอย 10 คน 
4. สถานศึกษาดําเนินงานตามโครงการปฏิบัติงานศูนยซอมสรางเพ่ือชุมชน (Fix It Center) 

บรรลุเปาหมายตามแผนงานไมต่ํากวารอยละ 80 
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 

 

8. พ้ืนท่ีดําเนินการ:   จังหวัดอุทัยธานี 
 

9. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ: 
1. นักเรียน นักศึกษา เกิดความชํานาญในวิชาชีพ และมีจิตอาสารวมสรางประโยชนใหแกสังคม 

2. สถานศึกษาสามารถนําวิชาชีพท่ีเปดสอนมาบรูณาการใหเกิดการเรียนการสอนท่ีทันสมัยได 

อยางมีคุณภาพ 

3. สรางความนาเชื่อถือใหแกประชาชน ผูเขาใชบริการ และสถานประกอบการอาชีพและ

เครื่องใชในรัวเรือน และชวยลดภาระคาใชจายในครัวเรือน 

4.    ประชาชนไดรับการชวยเหลือในการซอมแซมเครื่องมือ อุปกรณการประกอบอาชีพและ 
 เครื่องใชในครัวเรือน และชวยลดภาระคาใชจายในครัวเรือน 

 

10. ตัวช้ีวัดเปาหมายโครงการ: 
ตัวช้ีวัด หนวยนับ 

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

 

เชิงคุณภาพ นักเรียนนักศึกษามีความรูทักษะสามารถบูรณาการใหบริการ
ชุมชนได และมีผลการเรียนดีข้ึนตามเกณฑมาตรฐานจากการ
ปฏิบัติจริง ปลูกจิตสํานึกและสรางจิตอาสาท่ีดีใหแกนักเรียน
นักศึกษาตอชุมชนทองถ่ิน 

 

เชิงเวลา ตุลาคม 2563  – กันยายน 2564  
เชิงคาใชจาย คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ ไดรับเงินจัดสรรจาก สอศ. 

 
 



11. 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.ขั้นเตรียมการ 
1.1 ประชุมวางแผน 

 
 

  
 

 นักเรียนนักศึกษา
ไดออกหนวย

บริการประชาชน 
ฝกปฏิบัติงานจริง 

วิทยาลัยเทคนิค
อุทัยธาน ี

งบจัดสรร
จาก สอศ. 

-- --- - 

2. ขั้นดําเนินการ     
2.1 จัดเตรียมวัสดุ/
อุปกรณ 

    

2.2 ดําเนินการตามแผน     
3. ขั้นตรวจสอบ     
3.1 ติดตาม
ความกาวหนา 

    

3.2 ประเมินการ
ปฏิบัติงาน 

    

3.3 รายงานผลในระบบ     
4. ปรับปรุงการ
ดําเนินงาน 

    

รวมเงิน - - - - 
งบประมาณรวมทั้งโครงการ - - -  

 


