
 

โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2563 
…………………………………………… 
วิทยาลัยการอาชีพสองพ่ีน้อง 

 

ลักษณะโครงการ        โครงการใหม่          โครงการต่อเนื่อง 
 

1. ชื่อโครงการ : โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน  (Fix it Center) 
ผู้ประสานงาน ชื่อ : นายนคร  เขียวอรุณ 
ต าแหน่ง : หัวหน้างานโครงการพิเศษ                           โทรศัพท์ :  083-8059196 
โทรสาร : 035-440479                                       โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 083-8059196 
 E- mail :         -    

2. หน่วยงานที่รับผิดชอบ : งานโครงการพิเศษ วิทยาลัยการอาชีพสองพ่ีน้อง 
ตามนโยบายของรัฐบาลในการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน (Fix it Center) เพ่ือให้ค าแนะน า

ถ่ายทอดความรู้แก่ประชาชนให้รู้วิธีการใช้ การดูแลรักษาและพัฒนาทักษะช่างชุมชนให้สามารถซ่อมบ ารุงเครื่องมือ
อุปกรณ์ การประกอบอาชีพและเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน ตลอดจนสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถานศึกษา
กับชุมชนในการถ่ายทอดความรู้และพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน เพ่ือสร้างมูลค่าและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน นอกจากนี้
ยังท าให้เกิดความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาและชุมชนในการเครือข่ายถ่ายทอดความรู้ พัฒนาสุขภาพอนามัยพ้ืนฐาน
และพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมและเสริมสร้างมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน  
4. วัตถุประสงค์ของโครงการ : (บูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง) 

4.1. ให้ค าแนะน า ถ่ายทอดความรู้ประชาชนให้รู้วิธีการใช้ การดูแลรักษาและพัฒนาทักษะช่างชุมชนให้
สามารถซ่อมบ ารุงเครื่องมืออุปกรณ์การประกอบอาชีพ และเครื่องใช้ในครัวเรือน เพ่ือลดรายจ่ายโดยการยึดอายุการ
ใช้งานของเครื่องมืออุปกรณ์การประกอบอาชีพและเครื่องใช้ในครัวเรือน 

4.2. เพ่ิมประสบการณ์และความเชื่อมมั่นให้กับนักเรียน นักศึกษาในการออกปฏิบัติงานในชุมชน 
4.3. สร้างแห่งปฏิบัติงานจริงรวมทั้งการพัฒนาทักษะแก่นักเรียน นักศึกษาให้มีความสามารถมีประสบการณ์

มีสมรรถนะและความพร้อม สร้างช่องทางในการประกอบอาชีพอิสระ 
 

5. ผลผลิตของแผนงาน/โครงการ(Output) 
5.1.คณะผู้บริหาร ครู-อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักเรียน วิทยาลัยการอาชีพสองพ่ีน้อง เข้าร่วม โครงการ               

(Fix it Center) 
 

6. ผลลัพธ์ของแผนงาน/โครงการ(Outcome) 
6.1. คณะผู้บริหาร ครู-อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักเรียน นักศึกษาได้รับความรู้การบ ารุกรักษาการซ่อมบ ารุง

เบื้องต้น และการยยืดอายุการใช้งานเครื่องมือ เครื่องจักรในการประกอบอาชีพและอุปกรณ์การด ารงชีวิตประจ าวัน 

7. กลุ่มเป้าหมาย  
7.1เชิงปริมาณ 

7.1.1 คณะผู้บริหาร ครู-อาจารย์ เจ้าหน้าที่     จ านวน     55  คน 
6.๑.๒ นักเรียนชั้น ปวช.1 – ปวส.2                          จ านวน   791  คน 
                รวมทั้งสิ้น  846  คน 
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7.2 เชิงคุณภาพ 



 

คณะผู้บริหาร ครู-อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักเรียน ได้สร้างแหล่งปฏิบัติงานจริงรวมทั้งการพัฒนา
ทักษาะแก่นักเรียน นักศึกษาให้มีความสามารถมีประสบการณ์มีสมรรถนะและความพร้อม สร้างช่องทางในการ
ประกอบอาชีพอิสระ 
8. การบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง / นโยบาย / ยุทธศาสตร์ / การประกันคุณภาพ 

8.1 การบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 8.1.1 นิยาม    ความพอประมาณ  ความมีเหตุผล ความมีภูมิคุ้มกันที่ด ี
 8.1.2 เงื่อนไข        ความรู้               คุณธรรม   

8.2 นโยบาย ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
 นโยบายที่   1 :  มุ่งสร้าง/ผลิตก าลังคนอาชีวศึกษา ให้ตอบสนองความต้องการของตลาด 

8.3 ยุทธศาสตร์ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 : มุ่งพัฒนาคุณภาพและปริมาณผู้เรียนให้สัมพันธ์กับความต้องการของตลาดแรงงาน

ในประเทศและระดับสากล 
      กลยุทธ์ที่ 1 : ผลิตและพัฒนาก าลังคนให้มี สมรรถนะ ได้ มาตรฐานเป็นที่ยอมรับของตลาดแรงงาน

และสังคมทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
8.4 นโยบายสถานศึกษา 

 ข้อที่ 1 : มุ่งจัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษา โดยจัด เป็นส่วนหนึ่งของการท างานปกติ         
ซึ่งบุคลากรของสถานศึกษาทุกคน ทุกฝ่าย/งาน/ สาขาวิชาต้องมีความเข้าใจ ตระหนัก ปละความพยายามในการ
ปฏิบัติให้สามารถร าพาสถานศึกษาผ่านเกณฑ์การประเมินไปสู่ คุณภาพการศึกษา และส่งผลให้นักศึกษามีคุณภาพ ทั้ง
ด้านทักษะวิชาชีพ และคุณธรรม จริยธรรม ทั้งภายในโดยต้นสังกัดและภายนอกโดย สมศ. ส านักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) 

8.5 พันธกิจและกลยุทธ์ของสถานศึกษา 
   พันธกิจที่ 1 : ผลิตและพัฒนาก าลังคนตรงมาตรฐานการอาชีวศึกษาตามความต้องการของชุมชนและ

สถานประกอบการ 
 กลยุทธ์ที่ 2 : ยกระดับคุณภาพผู้เรียน 
 กลยุทธ์ที่ 4 : พัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ์ 

                 พันธกิจที่ 2 : จัดการศึกษาและขยายโอกาสด้านวิชาชีพร่วมกับภาคีเครือข่าย 
        กลยุทธ์ที่ 1 : ส่งเสริมทัศนคติ ที่ดีต่อการเข้ารับการศึกษาต่อระดับอาชีวศึกษา 

8.6 การประกนัคุณภาพภายใน ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
      มาตรฐานที ่2 : การจัดการอาชีวศึกษา 
         ข้อที ่2.2 :  ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
 
 

 8.7 การประกันคุณภาพภายนอก ตามมาตรฐานและการประเมินคุณภาพการศึกษา (ใช้การประกัน
คุณภาพภายในแทน) เนื่องจากเกณฑ์การประเมินภายนอกรอบส่ี ยังไม่ประกาศใช้ 

   มาตรฐานที่ 2 : การจัดการอาชีวศึกษา 
         ข้อที่ 2.2 :  ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
 

8.8 สถานศึกษารางวัลพระราชทาน 
 ด้านที่ 1     : คุณภาพนักศึกษา 
 ข้อที่ 1.1.1 : นักศึกษามีคุณภาพ จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค ์

9. พื้นที่/สถานทีด่ าเนินการ : ณ วิทยาลัยการอาชีพสองพ่ีน้อง ต.บางพลับ อ.สองพ่ีน้อง จ.สุพรรณบุรี  
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10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
10.1 โดยตรง : ผู้บริหาร ครู-อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักเรียน เพ่ือประสบการณ์และความเชื่อมั่นให้กับ

นักเรียน ในการออกไปปฏิบัติงานในชุมชน 
10.2 โดยอ้อม : ผู้บริหาร ครู-อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักเรียน สร้างแหล่งปฏิบัติงานจริงรวมทั้งการพัฒนา

ทักษะแก่นักเรียน ให้มีความสามารถมีประสบการณ์สมรรถนะและความพร้อม สร้างช่องทางมนการประกอบอาชีพ
อิสระ  
11. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ : (KPI) 

 

 ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ 
คณะผู้บริหาร ครู-อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักเรียน วิทยาลัยการอาชีพสอง     
พ่ีน้อง เข้าร่วมโครงการ (Fix it Center) 

846 คน 

เชิงคุณภาพ 

คณะผู้บริหาร ครู-อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักเรียน ได้สร้างแหล่งปฏิบัติงาน
จริงรวมทั้งการพัฒนาทักษาะแก่นักเรียน นักศึกษาให้มีความสามารถมี
ประสบการณ์มีสมรรถนะและความพร้อม สร้างช่องทางในการประกอบ
อาชีพอิสระ 

846 คน 

เชิงเวลา วันที่ 3 เดือนกรฎาคม พ.ศ.2562  เดือน 
เชิงค่าใช้จ่าย โครงการ (Fix it Center) 300,000 บาท 

 

12. สรุปขั้นตอน/วิธีการด าเนินการ  

ขัน้ตอน/
วิธีด าเนินการ 

 

ระยะเวลาด าเนินการ หมายเหตุ 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4  

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.  
1.เสนอโครงการ/ 
ขออนุมัติโครงการ 

             

2.แต่งตั้ง/ประชุม
คณะกรรมการ 

             

3.ด าเนินกิจกรรม
ตามโครงการ 

             

4.สรุปรายงานผล
การด าเนิน
โครงการ 

             

  

13.หมวดเงินที่ใช้   
 งบด าเนินงาน    งบลงทุน    งบอุดหนุน      เงินรายได้สถานศึกษา    งบรายจ่ายอื่น ๆ 

 13.1 ค่าใช้สอย...........................................................................บาท 
 13.2 ค่าตอบแทน.......................................................................บาท 
 13.3 ค่าวัสดุ...............................................................................บาท 
 

    รวมงบประมาณทั้งโครงการ................300,000............บาท 
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