
1. ช่ือโครงการ: ดําเนินงานศูนยซอมสรางเพ่ือชุมชน (Fix It Center) แบบถาวรประจําจังหวัด  
ปงบประมาณ 2564 

ผูประสานงาน ชื่อ-นามสกุล :  นายวสุศักดิ์  ชุรินทร 
ตําแหนง : หัวหนางานโครงการพิเศษและบริการชุมชน 
โทรศัพทมือถือ : 09-2153-6156  
                     

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: 
 ตามนโยบายของรัฐบาลท่ีกําหนดไวในแผนการบริหารราชการแผนดิน พุทธศักราช 2555-2558 

ท่ีสงเสริมใหมีศูนยอบรมอาชีวศึกษา เพ่ือใหนักเรียนนักศึกษาและประชาชนสามารถเรียนรู  หา

ประสบการณกอนไปประกอบอาชีพ โดยใหสถาบันอาชีวศึกษาดําเนินการรวมกับผูเชี่ยวชาญในแตละ

อาชีพ จัดตั้งศูนยซอมสรางประจําชุมชน เพ่ือฝกฝนฝมือ และการสรางทักษะในการใหบริการแก

ประชาชน กลยุทธ 1) จัดใหมีศูนยซอมสรางทักษะในการใหบริการประชาชน และ 2) จัดใหมีศูนยซอม

สรางประจําชุมชนในศูนยเรียนรูชุมชนเพ่ือถายทอดความรูและพัฒนาทักษะฝมือในการใช การดูแลรักษา

และซอมบํารุงเครื่องมืออุปกรณ และการประกอบอาชีพ รวมท้ังใหบริการประชาชน 

 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ไดดําเนินโครงการขยายโอกาสการศึกษาวิชาชีพและ 

พัฒนาทักษะวิชาชีพเพ่ือเตรียมความพรอมเขาสูตลาดแรงงาน กิจกรรมพัฒนารูปแบบและยกระดับ

คุณภาพ ศูนยซอมสรางเพ่ือชุมชน (Fix It Center) เพ่ือพัฒนาใหนักเรียน นักศึกษา มีจิตอาสา มีทักษะ

วิชาชีพท่ีเขมขน เปนการสรางความเชื่อม่ันในการใหบริการดวยคุณภาพอยางตอเนื่องและยั่งยืน รวมถึง

ชวยเหลือประชาชนในชวงเทศกาลสําคัญ และสถานการณ ภัยพิบัติตางๆ ซ่ึงสํานักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษาไดเห็นชอบการพัฒนารูปแบบการดําเนินการศูนยซอมสรางเพ่ือชุมชน เพ่ือใหบริการ

ประชาชนเปนแบบถาวรประจําจังหวัด โดยจัดตั้งท่ีวิทยาลัยฯ ประจําจังหวัด จํานวน 100 ศูนย 

 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาไดอนุมัติใหดําเนินโครงการ การดําเนินงานศูนยซอม
สรางเพ่ือชุมชน (Fix it  Center) แบบถาวรประจําจังหวัด ประจําปงบประมาณ 2563 ซ่ึงวิทยาลัยเทคนิค
อุทัยธานีจึงไดจัดกิจกรรม “บริการซอม(Repair)  บริการสราง(Build)และบริการพัฒนา(Top up)” ตาม
โครงการการดําเนินงานศูนยซอมสรางเพ่ือชุมชน (Fix it  Center) แบบถาวรประจําจังหวัด ประจําป
งบประมาณ 2563 ข้ึน 

 

4. วัตถุประสงค: 
 1. เพ่ือพัฒนาใหนักเรียน นักศึกษา เกิดการเรียนรูเชิงประสบการณ โดยพัฒนาการจัดการศึกษา

เชิงบูรณาการกับการทํางาน ไดฝกทักษะ ความชํานาญ ประสบการณวิชาชีพในดานตางๆ จาก

สถานการณจริง ใหบริการซอมบํารุงเครื่องมือ อุปกรณการประกอบอาชีพและเครื่องใชในครัวเรือน 

 2. เพ่ือให นักเรียน นักศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา พัฒนาทักษะอาชีพ พัฒนาตอยอด

นวัตกรรมเทคโนโลยี เพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการผลิตของผลิตภัณฑชุมชน เพ่ือประกอบอาชีพอิสระ

เขาสูกองทุนตั้งตัวได 

 3. เพ่ือให นักเรียน นักศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษารวมกันพัฒนาผลิตภัณฑชุมชน 

สรางมูลคาเพ่ิม พัฒนาสุขอนามัยพ้ืนฐาน เสริมสรางมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน  ถายทอดความรูใหกับ

ประชาชนในเรื่องวิธีการใช การดูแล การรักษาและการสอนซอมสรางดวยตัวเอง 

 4. เพ่ือดําเนินการศูนยซอมสรางเพ่ือชุมชนในสถานศึกษา ใหบริการประชาชนดานซอมสราง การ
รักษา ซอมบํารุงเครื่องมืออุปกรณประกอบอาชีพ และเครื่องใชในครัวเรือน ถายทอดความรูพัฒนาทักษะ
ฝมือใหกับชางชุมชน เปนแหลงฝกประสบการณวิชาชีพใหกับนักเรียนนักศึกษาในการฝกงาน พัฒนา
ทักษะฝกฝนฝมือใหเชี่ยวชาญอยางตอเนื่องและยั่งยืน 

 



5. ผลผลิตของโครงการ (Output): 
 4.1. จํานวนผูเขารวมโครงการประกอบดวย 

       1) ผูบริหาร ครู นักเรียน นักศึกษา เจาหนาท่ี นักการภารโรงและคนขับรถจํานวน ไมนอย

กวา 120 คน 

       2) สาขาวิชาท่ีใหบริการ จํานวน 11 สาขาวิชา ประกอบดวย 

          2.1 สาขาวิชาชางไฟฟากําลัง 

          2.2 สาขาวิชาชางยนต 

          2.3 สาขาวิชาชางอิเล็กทรอนิกส 

          2.4 สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

          2.5 สาขาวิชาชางกลโรงงาน 

          2.6 สาขาวิชาชางกอสราง 

          2.7 สาขาวิชาชางเชื่อมโลหะ 

          2.8 สาขาวิชาการบัญชี 

          2.9 สาขาวิชาการตลาด 

          2.10 สาขาวิชาการเลขานุการ 

          2.11 สาขาวิชาชางเทคนิคพ้ืนฐาน 

       3) ประชาชนผูเขารวมรับบริการ จํานวนไมนอยกวา 500 คนตอป 

       4) ประชาชนเขารวมการฝกอบรมวิชาชีพ จํานวนไมนอยกวา 100 คน  

       5) พัฒนาผลิตภัณฑชุมชน จํานวนไมนอยกวา 5 ผลิตภัณฑ 

       6) เครื่องมือ เครื่องใชและอุปกรณการประกอบอาชีพ เครื่องใชไฟฟาในครัวเรือน อุปกรณ

อิเล็กทรอนิกส และรถทุกประเภทไดรับการซอมบํารุง ไมนอยกวา 500 รายการ 

 4.2 ผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจในการเขารวมโครงการการดําเนินงานศูนยซอมสรางเพ่ือ

ชุมชน (Fix it  Center) แบบถาวรประจําจงัหวัด ประจําปงบประมาณ 2563 รอยละ 100  
 

6. ผลลัพธของโครงการ (Outcome): 
 1. มีการเชื่อมโยงกับการเรียนการสอน นักเรียน นักศึกษา และครู รวมกิจกรรมภายใตโครงการ

ไดฝกทักษะ ประสบการณวิชาชีพ  

 2. เปนการประชาสัมพันธและสงเสริมภาพลักษณใหแกวิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี  และสํานักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา รวมถึงการเพ่ิมปริมาณผูเรียนใหกับสถานศึกษา 

 3. ประสิทธิภาพของเครื่องมือ เครื่องจักรท่ีใชการประกอบอาชีพ เครื่องมืออุปกรณดํารงชีวิต

ประจําวันของครัวเรือน ซ่ึงจะสนับสนุนและอํานวยความสะดวกในการประกอบอาชีพและการดํารงชีวิต

ของประชาชนผูเขารวมโครงการ สามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัยตอผูใชงาน 

 4. ประชาชนมีความรูในการใช การดูแลรักษาเครื่องมือ เครื่องจักรท่ีใชในการประกอบอาชีพ
เครื่องมืออุปกรณดํารงชีวิตประจําวันของครัวเรือน 



 5. การรวมกลุมของชางชุมชน ในการแลกเปลี่ยนเรียนรูโดยกลไกของโครงการพัฒนาศูนยซอม
สรางเพ่ือชุมชนท่ียั่งยืน อีกท้ังชางชุมชนท่ีไดรับการยกระดับมีทักษะในการประกอบอาชีพ และขีด
ความสามารถในการบริหารจัดการ สามารถประกอบอาชีพอิสระ สามารถสรางงาน สรางรายได 
 6. ประสิทธิภาพกระบวนการผลิตภัณฑชุมชน พัฒนาผลิตภัณฑชุมชน สรางมูลคาเพ่ิมเสริมสราง
มาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน และสนับสนุนการตรวจสอบคุณภาพและการรับรองคุณภาพสินคาเบื้องตน 
 7. สถานศึกษามีแหลงฝกปฏิบัติงานจริง ในการพัฒนาทักษะแกนักเรียนนักศึกษาใหมี
ความสามารถ มีประสบการณ มีสมรรถนะ ความพรอม และมีชองทางในการประกอบอาชีพอิสระและ
เพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันระดับประเทศตอไป 

 

7. กลุมเปาหมาย: 
เชิงปริมาณ  :  
1. ครู-เจาหนาท่ี เขารวมกิจกรรม จํานวน 120 คนและนักเรียนนักศึกษาเขารวมกิจกรรม 

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 และขีดความสามารถในการ 
บริหารจัดการ สามารถประกอบอาชีพอิสระ สามารถสรางงาน สรางรายได 

4. การรวมกลุมชางชุมชน ในการแลกเปลี่ยนเรียนรูโดยกลไกขององคการบริหารสวนตําบล 
(อบต.)พัฒนาศูนยซอมสรางเพ่ือชุมชนท่ียั่งยืน 

5. ประชาชนมีสุขภาพอนามัยท่ีดี ลดความเสี่ยงตอการติดโรคและลดภาระคาใชจายในการ 
รักษาพยาบาลและความพรอมในการสรางงานสรางรายได 

6. ประสิทธิภาพกระบวนการผลิตภัณฑชุมชน พัฒนาผลิตภัณฑชุมชน สรางมูลคาเพ่ิมเสริมสราง
มาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน และสนับสนุนการตรวจสอบคุณภาพและการรับรองคุณภาพสินคาเบื้องตน 

7. นักเรียนนักศึกษามีทักษะ ประสบการณ และความเชื่อม่ันในการออกไปประกอบอาชีพและ 
ปฏิบัติงานในชุมชน 

8. สถานศึกษามีแหลงฝกปฏิบัติงานจริง ในการพัฒนาทักษะแกนักเรียนนักศึกษาให มี
ความสามารถ มีประสบการณ มีสมรรถนะ ความพรอม และมีชองทางในการประกอบอาชีพอิสระและ
เพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันระดับประเทศตอไป 
 

 



8. พ้ืนท่ีดําเนินการ:   ศูนยซอมสรางเพ่ือชุมชน (Fix It Center) แบบถาวรประจําจังหวัด ถนนวงศาโรจน 
ตําบลอุทัยใหม อําเภอเมือง 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 คนและนักเรียน
นักศึกษาเขารวมกิจกรรม จํานวน 400 คน 

 

เชิงคุณภาพ นักเรียนนักศึกษามีความรูทักษะสามารถบูรณาการใหบริการ
ชุมชนไดและมีผลการเรียนดีข้ึนตามเกณฑมาตรฐานจากการ
ปฏิบัติจริงปลูกจิตสํานึกและสรางจิตอาสาท่ีดีใหแกนักเรียน
นักศึกษาตอชุมชนทองถ่ิน 

 

เชิงเวลา ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564  
เชิงคาใชจาย คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ สอศ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



11. ข้ันตอน/วิธีดําเนินการ และหมวดเงินท่ีใช: 

ขั้นตอน/วิธีดาํเนินการ 

ดําเนินการใน ไตรมาส 
() 

เปาหมาย 
(เชน ใคร 

จํานวนครั้ง 
เรื่อง ฯลฯ) 

พ้ืนที่
ดําเนินการ 
ระบุ ตาํบล/

อําเภอ 

หมวดเงิน (ระบุจํานวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 
งบ

ดําเนินงาน 
งบลงทุน 

งบรายจาย
อ่ืน 

งบเงิน
อุดหนุน 

การจัดศูนยอาชีวะบริการซอม
สรางเพื่อชุมชน 

    นักเรียน
นักศึกษาได

บริการ
ประชาชน ฝก
ประสบการณ

วิชาชีพ
ปฏิบัติงานจริง 

ศูนยซอมสราง
เพื่อชุมชน (Fix 
it Center) แบบ
ถาวรประจํา
จังหวัด 
วิทยาลัยเทคนิค 
อุทัยธาน ี
เลขที่ 52  
ถ.วงศาโรจน  
ต.อุทัยใหม  
อ.เมืองอุทัยธานี 
จ.อุทัยธานี
61000 

- - -สอศ. 
 

1.ขั้นเตรียมการ 
1.1 ประชุมวางแผน 

 
 

  
 

 

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

รวมเงิน     
งบประมาณรวมทั้งโครงการ - - -  

 


