
แบบฟอร์ม 1 

แผนปฏิบัติการเพ่ือสร้างจิตสำนึกผู้กู้ยืม กยศ. ประจำปีการศึกษา 2564 

ช่ือสถานศึกษา      วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง  รหัสสถานศึกษา 004001 

ลำดับ กิจกรรม/โครงการที่จะดำเนินการ 
ปีการศึกษา 2564 

หมายเหตุ เดือน 
พ.ค. 

เดือน 
มิ.ย 

เดือน 
ก.ค 

เดือน 
ส.ค 

เดือน 
ก.ย 

เดือน 
ต.ค 

เดือน 
พ.ย 

เดือน 
ธ.ค 

เดือน 
ม.ค 

เดือน 
ก.พ 

เดือน 
มี.ค 

เดือน 
เม.ย 

1 โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาผู้กู้ยืม กยศ. 

2 SET e-learning 

3 
โครงการพัฒนาทักษะอาชีพแบบบูรณาการ  
เพื่อสร้างโอกาส สร้างงาน สร้างอาชีพให้กับนักเรียน 
นักศึกษา 

4 โครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพ 
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน  (Fix  it  Center) 

5 โครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียน นักศึกษาผู้กู้ยืม กยศ. 

   เห็นชอบ 

ลงชื่อผู้บริหารสถานศึกษา 
          (นายพิรุฬห์  วิริยะประกอบ) 

ตำแหน่ง    ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบางปะกง   . 



แบบฟอร์ม 2 
 
 
 

แผนงานกิจกรรม/โครงการ  พัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน   
(Fix  it  Center) 

ช่ือสถานศึกษา  วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง  รหัสสถานศึกษา 004001  
 

1. สภาพปัจจุบัน หลักการและเหตุผล 
ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ได้มอบหมายให้สถานศึกษาในสังกัดดำเนินงาน 

ตามโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพและพัฒนาทักษะวิชาชีพเพื ่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่
ตลาดแรงงาน  กิจกรรมพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) โดยมี
วัตถุประสงค์    เพื่อพัฒนาให้นักเรียน นักศึกษา เกิดการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ โดยการพัฒนาการจัด
การศึกษาเชิงบูรณา    การกับการทำงาน เรียนรู้แบบบูรณาการรวมถึงการส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา มีจิต
อาสา และช่วยเหลือประชาชนในเทศกาลสำคัญและยามมีภัยพิบัติต่างๆ อีกทั้งสร้างคุณภาพและความเชื่อมั่น
ในการให้บริการของศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center)    
  ดังนั้น วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง จึงได้ตระหนักถึงความสำคัญในการดำเนินโครงการ
ส่งเสริมการบริการและวิชาชีพแก่ชุมชน   โดยดำเนินการตามนโยบายโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน       
(Fix it Center) เพื่อบริการประชาชนในพื้นที่ในด้านการซ่อมบำรุงเครื่องยนต์เล็ก เครื่องมือการเกษตร  ซ่อม
บำรุงเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน ฯลฯ  โครงการดังกล่าวเป็นการเพิ่มพูนความรู้และทักษะประสบการณ์   แก่
นักเรียน นักศึกษาในการฝึกประสบการณ์จริงนำความรู้ในชั้นเรียนสู่การปฏิบัติอย่างมืออาชีพ   และนักเรียน 
นักศึกษาท่ีเป็นผู้กู้ยืมเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา จะได้ใช้วิชาความรู้ท่ีเรียนมาในการออกบริการ ถือเป็น
การเรียนรู้เพื่อรับใช้สังคม    และจิตสาธารณะช่วยเหลือประชาชนในช่วงเทศกาลสำคัญ   และในยามมีภัยพิบัติ 
 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1  เพื่อพัฒนาให้นักเรียนนักศึกษาเกิดการเรียนรู้เชิงประสบการณ์   มีโอกาสในการประยุกต์ 

ความรู้  ทักษะจากการเรียน การทำงาน และทักษะเฉพาะท่ีสัมพันธ์กับวิชาชีพ 
       2.2  นักเรียน นักศึกษา มีจิตอาสาและช่วยเหลือประชาชนในช่วงเทศกาลสำคัญรวมถึงในยาม
ภัยพิบัติต่างๆ 
       2.3  เพื่อพัฒนายกระดับและเพิ่มศักยภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) สร้าง
ความเช่ือมั่นในการให้บริการด้วยคุณภาพอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
        2.4  ประชาชนได้รับความรู้เรื่องการบำรุงรักษา การซ่อมบำรุงเบ้ืองต้นและการยืดอายุการใช้
งานเครื่องมือ เครื่องจักรในการประกอบอาชีพ  และอุปกรณ์การดำรงชีวิตประจำวัน  

 
 

/3.เป้าหมาย... 
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3. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จ 
   3.1 เชิงปริมาณ 
    3.1.1  ประชาชนในท้องถิ่นที่เข้ารับบริการ  ไม่น้อยกว่า  100  คน/ศูนย์ 
   3.1.2  จัดต้ังศูนย์ จำนวน 2 ศูนย์ 
   3.1.3  ครูทุกสาขาวิชา ออกหน่วยให้บริการประชาชนตามโครงการฯ ไม่น้อยกว่า  
4 สาขางาน 
   3.1.4  นักเรียน  นักศึกษา  ออกหน่วยให้บริการประชาชนตามโครงการ ไม่น้อยกว่า  
4  สาขางาน   และออกให้บริการไม่น้อยกว่า  30  คน/ศูนย์  

       3.1.5  ประชาชนเข้ารับการอบรมฝึกอาชีพ  ไม่น้อยกว่า 100 คน/ศูนย์ 
   3.2 เชิงคุณภาพ 
              3.2.1  ปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงามศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน  
(Fix  it Center)  และได้รับการรับรองการปฏิบัติงานฯ  ในระดับดีขึ้นไป 
   3.2.2   ครูสามารถบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงาน  สร้างจิตอาสานำวิชาชีพไป
บริการวิชาชีพชุมชน 
                   3.2.3  นักเรียน  นักศึกษาได้เรียนรู้  มีจิตอาสานำวิชาชีพไปบริการชุมชน 

   3.2.4  ประชาชนสามารถนำความรู้ท่ีได้รับนำไปประกอบอาชีพได้สามารถสร้าง
รายได้ให้กับครอบครัว 
 
4. กิจกรรม/วิธีดำเนินการ พร้อมแสดงผังขั้นตอนการดำเนินงาน (Flow Chart) 

กิจกรรม 
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

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. เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ                         
2. แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงาน                         
3. ประชุมคณะกรรมการ                         
4. ติดต่อประสานงาน                      
5. ดำเนินการตามโครงการ                      
6. สรุปผลการดำเนินการ             

 

4.1  ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ  ตุลาคม  2563 -  กันยายน  2564 
           4.2  สถานท่ีในการดำเนินการ  วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง 

 
/5. งบประมาณ... 
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5.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ 
จากเงิน  งบประมาณ   เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น    500,000 บาท  ได้แก่ 

5.1  ค่าตอบแทนครู  2  ศูนย์    =  40,000   บาท  
5.2  ค่าตอบแทนนักเรียน  นักศึกษา  2  ศูนย์  =        115,200   บาท  
5.3  ค่าวัสดุ  อุปกรณ์เครื่องมือในการปฏิบัติงาน  2  ศูนย์ = 300,000   บาท  
5.4  ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ในการดำเนินงาน  2  ศูนย์   =  10,000    บาท 

 

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
6.1  นักเรียน นักศึกษาสามารถนำความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพเพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ 

เสริมให้แก่ประชาชน  และยังเป็นการลดรายจ่าย  เพิ่มรายได้อีกด้วย 
6.2  นักเรียน  นักศึกษา  สามารถซ่อมบำรุงเครื่องยนต์เล็ก  รถจักรยานยนต์  รถยนต์   

ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ  ภายในครัวเรือนได้ 
  6.3  นักเรียน นักศึกษา มีจิตสำนึกในการใหบ้ริการ  จิตสาธารณะช่วยเหลือผู้อื่น 
 

7. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ  
           7.1  จัดทำสรุปผลการดำเนินงานและรายงานผล 
            7.2  ประเมินผลความพึงพอใจในการดำเนินโครงการ 
            7.3  นำข้อเสนอแนะ แนวทางแก้ไขไปปรับปรุง 
 

ลงช่ือ...............................................................ผู้เสนอโครงการ 
  (นางสาวรัชนก  อุ่นจิตร) 

      ตำแหน่ง  หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน 
                                      วันท่ี  1   กรกฎาคม  พ.ศ. 2564 

 
ลงช่ือ............................................ผู้เห็นชอบโครงการ  ลงช่ือ......................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                 (นายนพพร   ก๊กเฮง)         (นางสาวอรวรรณ เศวตวงศ์) 
รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา                รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ  
         วันท่ี  1   กรกฎาคม  พ.ศ. 2564               วันท่ี  1   กรกฎาคม  พ.ศ. 2564 
                          
 

ลงช่ือ.....................................................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                (นายพิรุฬห์  วิริยะประกอบ) 
 ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบางปะกง 

                             วันท่ี  1   กรกฎาคม  พ.ศ. 2564                 




