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	 คู่มือการปฏิบัติงานศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน	(Fix	it	Center)	ฉบับปรับปรุง		ครั้งที่	1	พ.ศ.	2562		สำาหรับ

สถานศึกษาฉบับนี้	 	 ใช้เป็นแนวทางการปฎิบัติ	 ในการดำาเนินการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน	ที่มุ่งเน้นการบูรณา

การความร่วมมือภาครัฐ	 ภาคเอกชน	 และภาคประชาสังคม	ประกอบด้วย	 3	 กิจกรรม	 ได้แก่	 1)	 ซ่อม	 (Repair) 

2)	สร้าง	(Build)	และ	3)	พัฒนา	(Top	up)	มีจุดประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษาใช้เป็นแนวทางบริหารงานแบบ

บูรณาการ	 ครูจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการการเรียนรู้กับการทำางาน	 (Work	 -	 Integrated	 Leaning:	WIL)	 

และนักเรียนนักศึกษามีจิตอาสาบริการวิชาชีพสู่ชุมชน

	 ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน	 (Fix	 it	 Center)	 เป็นกิจกรรมที่สร้างความภาคภูมิใจของสถานศึกษา	 สังกัด

สำานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา	 และภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน	 ซึ่งเป็นการ	 “ลดรายจ่าย เพ่ิมรายได้ 

ขยายโอกาส”	ให้แก่ประชาชน

	 ขอแสดงความชื่นชมและขอบคุณคณะทำางานทุกคน	 ที่ร่วมกันกำาหนดและจัดทำาคู่มือการปฏิบัติงาน 

ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน	 (Fix	 it	 Center)	 ขออาราธนาสิ่งศักด์ิสิทธิ์อำานวยพรให้ทุกท่านปฏิบัติงานจิตอาสา 

ซ่อม	สร้าง	และพัฒนา	ให้บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้	จงสำาเร็จผล	และประสบความสุขความเจริญ
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1.1 ความเป็นมาของศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center)

	 ตามมติคณะรัฐมนตรี	 เม่ือวันที่	 19	 กรกฎาคม	 พ.ศ.	 2548	 เห็นชอบมาตรการเสริมสร้างเสถียรภาพ 

ทางเศรษฐกิจในช่วง	6	เดือน	หลังปีงบประมาณ	2548	โดยจัดตั้งศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน	(Fix	it	Center)	ระยะที่	1 

ซึง่มีภารกิจด้านการใหบ้รกิาร	เป็นศนูย์ถา่ยทอดความรูใ้หค้ำาแนะนำาด้านการดูแลรักษา	ซอ่มบำารงุเคร่ืองมือ	อปุกรณ์

การประกอบอาชีพ	 และเครื่องใช้ในครัวเรือน	 เสริมสร้างให้นักเรียนนักศึกษาได้ปฏิบัติงานจริง	 การดำาเนินการ 

ดังกล่าวส่งผลให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจในภาพลักษณ์	และความสัมพันธ์ที่ดีต่อชุมชน	เมื่อวันที่	17	มกราคม	

พ.ศ.	2549	คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้สำานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาดำาเนินการต่อเป็นระยะที่	 2	 โดยเน้น

การซ่อมเคร่ืองจักรกลการเกษตร	 การพัฒนาสุขอนามัย	 และกระบวนการผลิต	 เพื่อเพิ่มมูลค่าของชุมชน	 และมติ 

คณะรัฐมนตรี	เม่ือวนัที	่29	มีนาคม	พ.ศ.	2551	อนมัุตขิอ้เสนอของคณะกรรมการพฒันาระบบการศกึษาและการเรียนรู้

ตามทีส่ำานกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาต	ินำาเสนอโครงการขยายบทบาทศนูย์ซอ่มสร้าง

เพือ่ชมุชน	ซึง่เป็นโครงการเร่งด่วนในแผนบริหารราชการแผน่ดิน	พ.ศ.	2551	-	2554	เพือ่ลดรายจา่ยและสร้างเสริม 

รายได้ใหแ้ก่ชมุชน	จากการได้รับคำาแนะนำา	ถา่ยทอดความรู้ในการใช	้การดูแลรกัษา	การซอ่มบำารุงเคร่ืองมืออปุกรณ	์

และสุขอนามัยพืน้ฐาน	สร้างมูลค่าเพิม่และมาตรฐานผลติภณัฑ์ชุมชน	โดยใหส้ำานกังานคณะกรรมการการอาชวีศกึษา 

ดำาเนินการนำาร่องในปี	2551	รวม	500	จุด	และขยายเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกๆ	ปี	จนถึงปัจจุบัน	ครอบคลุมพื้นที่

ทัว่ประเทศ	สามารถก่อใหเ้กิดประโยชนต์อ่ทกุภาคส่วนอย่างแทจ้ริง	มีศกัยภาพการดำาเนนิการบรรลตุามเป้าหมาย

มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างยั่งยืน

ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน
(Fix it Center)

บทที่ 1
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	 สำานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา	 จึงได้จัดทำาโครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพ 

ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน	 โดยมีการจัดทำาคู่มือการปฏิบัติงานศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน	 (Fix	 it	 Center) 

ตามยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นการบูรณาการความร่วมมือภาครัฐ	 ภาคเอกชน	 และภาคประชาสังคม	 ประกอบด้วย 

3	กิจกรรม	ได้แก่	1)	บริการซ่อม	(Repair)	เครื่องมือ	เครื่องจักรกลการเกษตร	ยานพาหนะ	เครื่องใช้ไฟฟ้า	เครื่องใช้ 

ในครัวเรือน	และอื่นๆ	ให้คำาแนะนำาวิธีการใช้	การดูแลรักษา	ยืดอายุการใช้งาน	2)	บริการสร้าง	(Build)	อาชีพใหม่	

โดยมีการสำารวจอาชพีตามความตอ้งการของชมุชน	จดัทำาหลกัสตูรอาชพี	หลกัสตูรการเป็นผูป้ระกอบการ	และจดัฝกึ

อาชพีโดยวทิยากรผูเ้ชีย่วชาญ	หรือครูวชิาชพี	ร่วมกับนกัเรียนนกัศึกษา	และ	3)	บริการพฒันา	(Top	Up)	ผลิตภัณฑ์

ชุมชน	หรือต่อยอดผลิตภัณฑ์	 โดยครูนำานักเรียนนักศึกษาไปศึกษาเรียนรู้เทคโนโลยีหรือสร้างนวัตกรรมร่วมกับ

ชมุชน	เพือ่เพิม่มูลคา่และส่งเสริมการรับรองมาตรฐานคณุภาพ	โดยผูบ้รหิารสถานศกึษาบรหิารงานแบบบูรณาการ	

ครูจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการการเรียนรู้กับการทำางาน	(Work	-	Integrated	Learning:	WIL)	และนักเรียน

นักศึกษามีจิตอาสาบริการวิชาชีพสู่ชุมชน	ซึ่งเป็นการ	“ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ขยายโอกาส”

1.2 วัตถุประสงค์

	 1.	 เพื่อให้สถานศึกษาดำาเนินการตามคู่มือการปฏิบัติงานศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน	(Fix	it	Center)

	 2.	 เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำางาน	(Work	-	Integrated	Learning:	WIL)

	 3.	 เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการให้บริการด้วยคุณภาพอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
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1.3  เป้าหมายเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ

ที่ รายการ เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ

1. ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน 1,000	ศูนย์ ดำาเนินการตามคู่มือการปฏิบัติงานศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน	(Fix	it	

Center)	และได้รับการรับรองการปฏิบัติงานในระดับดี	ขึ้นไป

2. ครู ทุกสาขาวิชา ครูจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการการเรียนรู้

กับการทำางาน	(Work	-	Integrated	Learning:	WIL)
สร้างจิตอาสา	บริการวิชาชีพสู่ชุมชน

3. นักเรียนนักศึกษา 100	คนต่อศูนย์ นักเรียนนักศึกษามีจิตอาสา	(Volunteers)	
นำาวิชาชีพไปบริการชุมชน

4. ประชาชนผู้รับบริการซ่อม 200	คน/ศูนย์ รู้วิธีการใช้	การดูแลรักษา	เพื่อลดค่าใช้จ่าย

ในการซ่อมและยืดอายุการใช้งาน

5. ประชาชนผู้รับการฝึก

อาชีพ

100	คน/ศูนย์ สร้างอาชีพใหม่หรือต่อยอดอาชีพ	เพื่อเพิ่มรายได้การเป็น

ผู้ประกอบการใหม่

6. ช่างชุมชน 5	คนต่อศูนย์ ช่างชุมชนมีความรู้ความสามารถ	และยกระดับทักษะในงานอาชีพ

7. พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน 3	ผลิตภัณฑ์/ศูนย์ ใช้เทคโนโลยีหรือสร้างนวัตกรรม	เพื่อขยายโอกาส	ในการ

เพิ่มมูลค่าและส่งเสริมมาตรฐานการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์

8. หมู่บ้าน 5	หมู่บ้าน/ศูนย์ ประชาชนมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมบริการค่าเฉลี่ย	3.51	ขึ้นไป

1.4  ระยะเวลาดำาเนินการ ปีงบประมาณ		(1	ตุลาคมปีปัจจุบัน	–	30	กันยายนของปีถัดไป)

	 ระยะที่	1	 รับมอบนโยบายและประชุมชี้แจงคู่มือการปฏิบัติงาน

	 ระยะท่ี	2		 คัดเลือกพื้นท่ีจัดต้ังศูนย์	 ประสานหน่วยงาน	 ประชาสัมพันธ์	 และจัดพิธีเปิดศูนย์ซ่อมสร้าง 

	 	 	 เพื่อชุมชน	(Fix	it	Center)

	 ระยะที่	3		 ดำาเนินกิจกรรมศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน	(Fix	it	Center)	และรายงานสรุปผล

	 ระยะที่	4		 รับรองผลการปฏิบัติงานศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน	(Fix	it	Center)



คู่มือการปฏิบัติงานศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center) 4

1.5  แผนปฏิบัติงาน

รายการปฏิบัติงาน
ระยะเวลา ปีงบประมาณ

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.	 รับนโยบายและประชุมชี้แจง

	 คู่มือการปฏิบัติงาน

2.	คัดเลือกพื้นที่จัดตั้งศูนย์	ประสานหน่วยงาน	

	 ประชาสัมพันธ์	และจัดพิธีเปิดศูนย์ซ่อมสร้าง

	 เพื่อชุมชน

3.	ดำาเนินกิจกรรมศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน	

	 และรายงานสรุปผล	ดังนี้

	 3.1	บริการซ่อม	(Repair)

	 3.2		บริการสร้าง	(Build)

	 3.3		บริการพัฒนา	(Top	Up)

4.	รับรองผลการปฏิบัติงาน

				ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน

1.6 งบประมาณดำาเนินการ

	 การจัดสรรงบประมาณให้สถานศึกษา	 พิจารณาจากผลการดำาเนินงานศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน 

(Fix	it	Center)	และระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
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กรอบแนวคิด (Conceptual Framework)

ศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน	(Fix	it	Center)

ภาคเอกชน ภาครัฐ	+	สถานศึกษา ภาคประชาสังคม

การปฏิบัติงานศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน	(Fix	it	Center)

ผู้บริหารสถานศึกษา

บริหารงาน

แบบบูรณาการ

ครู

บูรณาการการเรียนรู้

กับการทำางาน	(WIL)

นักเรียนนักศึกษา

นำาวิชาชีพบริการ

สู่ชุมชน

กิจกรรม

ซ่อม/สร้าง/พัฒนา

ประชาชน

ลดรายจ่าย/เพิ่มรายได้/ขยายโอกาส

-  ได้เรียนรู้
-			มีจิตอาสา

-			มีประสบการณ์

				ในการทำางาน
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การปฏิบัติงานศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน
(Fix it Center)

	 การปฏิบัตงิานศูนยซ์อ่มสร้างเพือ่ชมุชน	(Fix	it	Center)		ตามยุทธศาสตร์ทีมุ่่งเนน้การบูรณาการความร่วมมือ 

ภาครัฐ	ภาคเอกชน	และภาคประชาสังคม	เพือ่ให้นกัเรยีนนกัศกึษามีจติอาสานำาวชิาชพีบรกิารสูช่มุชน	ชว่ยลดรายจา่ย 

เพิ่มรายได้	ขยายโอกาสให้แก่ประชาชน	โดยมีขั้นตอนดำาเนินการ	3	ขั้นตอน	ดังนี้

	 1.	 ขั้นเตรียมการ

	 2.	 ขั้นดำาเนินงาน

	 3.	 ขั้นรายงานและสรุปผล

1. ขั้นเตรียมการ 

 1.1 การจัดทำาคำาส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการดำาเนินงานศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน  (Fix it Center)  

ประกอบด้วย	3	ระดับ	ดังนี้

  1.1.1 ระดับจังหวัด (กรุงเทพมหานคร) อาชีวศึกษากรุงเทพ	 ประสานจัดทำาคำาสั่งโดยผู้ว่าราชการ

กรุงเทพมหานครเป็นผู้ลงนาม	มีคณะกรรมการ	ดังนี้

บทที่ 2
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  1)  คณะกรรมการอำานวยการ	ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน	(Fix	it	Center)

  2)  คณะกรรมการดำาเนินงาน	ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน	(Fix	it	Center)

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

ประธานกรรมการ

รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

รองประธานกรรมการ

ผู้อำานวยการสำานักพัฒนาสังคม

กรรมการ

ผู้อำานวยการสำานักการศึกษา

กรรมการ

ผู้อำานวยการเขตทุกเขต

กรรมการ

ผู้อำานวยการสำานักประชาสัมพันธ์

กรรมการ

องค์กรภาคเอกชน

กรรมการ

ประธานอาชีวศึกษากรุงเทพ

กรรมการและเลขานุการ

ประธานกรรมการอาชีวศึกษากรุงเทพ

ประธานกรรมการ

ผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษากรุงเทพ

รัฐและเอกชน

กรรมการ

กรรมการและเลขานุการการอาชีวศึกษากรุงเทพ

กรรมการและเลขานุการ



คู่มือการปฏิบัติงานศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center) 8

  1.1.2 ระดับเขต (กรงุเทพมหานคร)	สถานศกึษาประสานจดัทำาคำาสัง่	โดยผูอ้ำานวยการเขต	เป็นผูล้งนาม 

มีคณะกรรมการ	ดังนี้

   1) คณะกรรมการดำาเนินงาน  (กรุงเทพมหานคร)	ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน	(Fix	it	Center) 

    2)  คณะกรรมการประเมินการปฎิบัติงาน (กรุงเทพมหานคร)	 ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน 

(Fix	it	Center)

ผู้อำานวยการเขต

หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน

กรรมการ

หัวหน้าฝ่ายการศึกษา

กรรมการ				

องค์กรภาคเอกชน

กรรมการ

สถาบันการอาชีวศึกษา

กรุงเทพมหานคร,

อาชีวศึกษากรุงเทพ

กรรมการ

ผู้อำานวยการสถานศึกษา

กรรมการและเลขานุการ

ผู้อำานวยการเขต

ประธานกรรมการ

ผู้ช่วยผู้อำานวยการเขต, ผู้อำานวยการสถานศึกษา

รองประธานกรรมการ

หัวหน้าฝ่านพัฒนาชุมชน

กรรมการ

หัวหน้าประชาสัมพันธ์ สนง.เขต

กรรมการ

หัวหน้าฝ่ายการศึกษา

กรรมการ

ผู้นำาชุมชน

กรรมการ

รองผู้อำานวยการสถานศึกษา

กรรมการ

องค์กรภาคเอกชน

กรรมการ

ศูนย์บริการสาธารณสุขเขตพื้นที่

กรรมการ

รองผู้อำานวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

หรือ รองผู้อำานวยการที่ได้รับมอบหมาย

กรรมการและเลขานุการ
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  1.1.3 ระดับสถานศึกษา (กรุงเทพมหานคร)	โดยผู้อำานวยการวิทยาลัยเป็นผู้ลงนามในคำาสั่ง

มีคณะกรรมการ	ดังนี้

   1) คณะกรรมการที่ปรึกษา		ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน	(Fix	it	Center)

   2) คณะกรรมการอำานวยการ	ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน	(Fix	it	Center)

ผู้อำานวยการเขต ผู้ช่วยผู้อำานวยการเขต องค์กรภาคเอกชน

ผู้อำานวยการสถานศึกษา

ประธานกรรมการ

รองผู้อำานวยการสถานศึกษา

กรรมการ

รองผู้อำานวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

หรือ	รองผู้อำานวยการที่ได้รับมอบหมาย

กรรมการและเลขานุการ
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   3) คณะกรรมการดำาเนินงาน	ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน	(Fix	it	Center)

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

และพิธีเปิด

ฝ่ายบริการซ่อม

(Repair)

ฝ่ายบริการสร้าง

(Build)

ฝ่ายบริการพัฒนา

(Top	Up)

ฝ่ายรายงานผล

รองผู้อำานวยการ

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

ประธาน

รองผู้อำานวยการ

ฝ่ายวิชาการ

ประธาน

รองผู้อำานวยการ

ฝ่ายพัฒนากิจการ

นักเรียนนักศึกษา

ประธาน

รองผู้อำานวยการ

ฝ่ายแผนงานและ

ความร่วมมือ

ประธาน

รองผู้อำานวยการ

ฝ่ายพัฒนากิจการ

นักเรียนนักศึกษา

ประธาน

หัวหน้า

งานกิจกรรม

งานสวัสดิการ

งานบริหารงานทั่วไป

งานทะเบียน

งานอื่น	ๆ	ที่เกี่ยวข้อง

กรรมการ

สาขาวิชา

กรรมการ

สาขาวิชา

กรรมการ

หน.งานวางแผนฯ

หน.งานศูนย์ข้อมูลฯ

หน.งานความร่วมมือ

หน.งานประกันฯ

หน.งานส่งเสริมฯ

กรรมการ

หัวหน้างาน

แนะแนวอาชีพและ

การจัดหางาน

กรรมการ

หัวหน้างาน

ประชาสัมพันธ์

เลขานุการ

หัวหน้างาน

พัฒนาหลักสูตร

การเรียนการสอน

เลขานุการ

หัวหน้างาน

โครงการพิเศษ

และการบริการชุมชน

เลขานุการ

หัวหน้างาน

วิจัยและสิ่งประดิษฐ์

เลขานุการ

หัวหน้างาน

โครงการพิเศษ

และการบริการชุมชน

เลขานุการ

หัวหน้างาน

อาคารสถานที่

ผู้ช่วยเลขานุการ

เจ้าหน้าที่

งานโครงการพิเศษและ

การบริการชุมชน

ผู้ช่วยเลขานุการ
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  1.2.1 ระดับจังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด	 ประสานจัดทำาคำาสั่ง	 โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้ลงนาม 

มีคณะกรรมการ	ดังนี้

   1) คณะกรรมการอำานวยการ	ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน	(Fix	it	Center)

   2) คณะกรรมการดำาเนินงาน ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน	(Fix	it	Center)

ผู้ว่าราชการจังหวัด

ประธานกรรมการ

รองผู้ว่าราชการจังหวัดและปลัดจังหวัด

รองประธานกรรมการ

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด

กรรมการ

พัฒนาการจังหวัด

กรรมการ

ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด	อศจ.

กรรมการ

สาธารณสุขจังหวัด

กรรมการ

หัวหน้าสำานักงานจังหวัด

กรรมการ

ประชาสัมพันธ์จังหวัด

กรรมการ

อุตสาหกรรมจังหวัด

กรรมการ

แรงงานจังหวัด

กรรมการ

ท้องถิ่นจังหวัด

กรรมการ

พาณิชย์จังหวัด

กรรมการ

กศจ.	จังหวัด

กรรมการ

เกษตรจังหวัด

กรรมการ

นายอำาเภอทุกอำาเภอ

กรรมการ

องค์กรภาคเอกชน

กรรมการ

ประธานอาชีวศึกษาจังหวัด

กรรมการและเลขานุการ

ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัด

ประธานกรรมการ

ผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาจังหวัด

รัฐและเอกชน

กรรมการ

เลขานุการอาชีวศึกษาจังหวัด

กรรมการและเลขานุการ
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  1.2.2 ระดับอำาเภอ	สถานศึกษาประสานจัดทำาคำาสั่ง	โดยนายอำาเภอเป็นผู้ลงนาม	มีคณะกรรมการ	ดังนี้

   1)   คณะกรรมการดำาเนินงาน	ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน	(Fix	it	Center)

 

   2)   คณะกรรมการประเมินการปฏิบัติงาน	ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน	(Fix	it	Center)

นายอำาเภอ

ประธานกรรมการ

ผู้อำานวยการสถานศึกษา

รองประธานกรรมการ

รองผู้อำานวยการฝ่ายพัฒนากิจการ

นักเรียนนักศึกษา

หรือ	รองผู้อำานวยการที่ได้รับมอบหมาย

กรรมการและเลขานุการ

องค์กรภาคเอกชน

กรรมการ

พัฒนาการอำาเภอ

กรรมการ

นายกเทศมนตรี/นายก	อบต.

กรรมการ

ท้องถิ่นอำาเภอ

กรรมการ

กำานัน/ผู้ใหญ่บ้าน

กรรมการ

เกษตรอำาเภอ

กรรมการ

รองผู้อำานวยการสถานศึกษา

นายอำาเภอ/นายกเทศมนตรี/นายก	อบต.

ประธานกรรมการ

ผู้อำานวยการสถานศึกษา

กรรมการและเลขานุการ

ปลัดเทศบาล/ปลัดอบต.

กรรมการ

พัฒนาชุมชน/

ผู้อำานวยการกอง

การศึกษา

กรรมการ

องค์กรภาคเอกชน

กรรมการ

สถาบันการอาชีวศึกษา/

อาชีวศึกษาจังหวัด

กรรมการ
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  1.2.3 ระดับสถานศึกษา	ผู้อำานวยการสถานศึกษาเป็นผู้ลงนามในคำาสั่ง	มีคณะกรรมการ	ดังนี้

   1)   คณะกรรมการที่ปรึกษา		ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน	(Fix	it	Center)

   2)   คณะกรรมการอำานวยการ	ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน	(Fix	it	Center)

นายอำาเภอ นายกเทศมนตรี/นายก	อบต. องค์กรภาคเอกชน

ผู้อำานวยการสถานศึกษา

ประธานกรรมการ

รองผู้อำานวยการสถานศึกษา

กรรมการ

รองผู้อำานวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

หรือ	รองผู้อำานวยการที่ได้รับมอบหมาย

กรรมการและเลขานุการ
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   3)   คณะกรรมการดำาเนินงาน		ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน	(Fix	it	Center)

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

และพิธีเปิด

ฝ่ายบริการซ่อม

(Repair)

ฝ่ายบริการสร้าง

(Build)

ฝ่ายบริการพัฒนา

(Top	Up)

ฝ่ายรายงานผล

รองผู้อำานวยการ

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

ประธาน

รองผู้อำานวยการ

ฝ่ายวิชาการ

ประธาน

รองผู้อำานวยการ

ฝ่ายพัฒนากิจการ

นักเรียนนักศึกษา

ประธาน

รองผู้อำานวยการ

ฝ่ายแผนงานและ

ความร่วมมือ

ประธาน

รองผู้อำานวยการ

ฝ่ายพัฒนากิจการ

นักเรียนนักศึกษา

ประธาน

หัวหน้า

งานกิจกรรม

งานสวัสดิการ

งานบริหารงานทั่วไป

งานทะเบียน

งานอื่น	ๆ	ที่เกี่ยวข้อง

กรรมการ

สาขาวิชา

กรรมการ

สาขาวิชา

กรรมการ

หน.งานวางแผนฯ

หน.งานศูนย์ข้อมูลฯ

หน.งานความร่วมมือ

หน.งานประกันฯ

หน.งานส่งเสริมฯ

กรรมการ

หัวหน้างาน

แนะแนวอาชีพและ

การจัดหางาน

กรรมการ

หัวหน้างาน

ประชามสัมพันธ์

เลขานุการ

หัวหน้างาน

พัฒนาหลักสูตร

การเรียนการสอน

เลขานุการ

หัวหน้างาน

โครงการพิเศษ

และการบริการชุมชน

เลขานุการ

หัวหน้างาน

วิจัยและสิ่งประดิษฐ์

เลขานุการ

หัวหน้างาน

โครงการพิเศษ

และการบริการชุมชน

เลขานุการ

หัวหน้างาน

อาคารสถานที่

ผู้ช่วยเลขานุการ

เจ้าหน้าที่

งานโครงการพิเศษและ

การบริการชุมชน

ผู้ช่วยเลขานุการ
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 1.2 สถานศึกษาร่วมและจัดประชุมกับคณะกรรมการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center)

  1.2.1 ร่วมประชุมกับคณะกรรมการอำานวยการ และคณะกรรมการดำาเนินงาน ระดับจังหวัด 

โดยผู้ว่าราชการจังหวัด/ผู้อำานวยการเขต/ประธานอาชีวศึกษาจังหวัด/ประธานอาชีวศึกษากรุงเทพเป็นประธาน 

มีหัวข้อในการประชุม	ดังนี้

	 	 	 1)			มอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงาน

	 	 	 2)			พิจารณาคัดเลือกพื้นที่บริการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน

	 	 	 3)			บูรณาการระหว่างสถานศึกษา	หน่วยงานภาครัฐ	ภาคเอกชน	และภาคประชาสังคม

	 	 	 4)			สรุปผลการดำาเนินงาน	นำาเสนอต่อประธาน

	 	 	 5)			เรื่องอื่น	ๆ	ที่เกี่ยวข้อง

  1.2.2  จัดประชุมกับคณะกรรมการดำาเนินงาน ระดับอำาเภอ/เขต	โดยนายอำาเภอ/	ผู้อำานวยการเขต	

เป็นประธาน	มีหัวข้อในการประชุม	ดังนี้

	 	 	 1)			ประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน

	 	 	 2)			คัดเลือกพื้นที่บริการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน

	 	 	 3)			วางแผนการปฏิบัติงานแบบบูรณาการ

	 	 	 4)			ประเมินการปฏิบัติงานศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน

	 	 	 5)			เรื่องอื่น	ๆ	ที่เกี่ยวข้อง

  1.2.3  จดัประชุมกบัคณะกรรมการดำาเนนิงาน ระดบัสถานศกึษา	โดยผูบ้ริหารสถานศกึษาเป็นประธาน 

มีหัวข้อในการประชุม	ดังนี้

	 	 	 1)			ประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน

	 	 	 2)			วางแผนการปฏิบัติงานแบบบูรณาการระหว่างฝ่าย	งาน	และสาขาวิชา

	 	 	 3)			ปฏิบัติงานศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน

	 	 	 4)			รายงานผลและสรุปผลการดำาเนินงาน

	 	 	 5)			เรื่องอื่น	ๆ	ที่เกี่ยวข้อง

2. ขั้นดำาเนินงาน

 2.1  การประชาสัมพันธ์และพิธีเปิดศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน

  2.1.1 ประชาสัมพันธ์	โดยใช้ป้ายประชาสัมพันธ์		เสียงตามสาย	เอกสารแผ่นพับ	และอื่น	ๆ

  2.1.2 พิธีเปิด	 โดยการมีส่วนร่วมของผู้บริหารสถานศึกษา	 หัวหน้าส่วนราชการ	 องค์กรภาคเอกชน 

ผู้นำาท้องถิ่น	ครู	บุคลากรทางการศึกษา	นักเรียนนักศึกษา	และประชาชน
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 2.2 การจัดพ้ืนที่และวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์	 ในพื้นที่บริการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนให้มีความพร้อม 

เหมาะสม	และสะดวกในการให้บริการ	โดยพื้นที่ประกอบด้วย

  2.2.1 พื้นที่ ประชาสัมพันธ์และต้อนรับ (Information & Reception)

  2.2.2  พื้นที่ บริการซ่อม (Repair)

  2.2.3  พื้นที่ บริการสร้าง (Build)

  2.2.4  พื้นที่ บริการพัฒนา (Top Up)

 2.3 การจัดกิจกรรมบริการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน

  2.3.1 บริการซ่อม (Repair)	 เครื่องมือ	 เครื่องจักรกลการเกษตร	ยานพาหนะ	 เครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องใช้ 

ในครัวเรือนและอื่นๆ	 โดยมีการออกใบรับงานซ่อม	 วิเคราะห์อาการเสีย	 ดำาเนินการซ่อม	 รายงานผลการซ่อม 

และให้คำาแนะนำา	วิธีการใช้	การดูแลรักษาให้แก่ผู้รับบริการ

  2.3.2  บริการสร้าง (Build)	 อาชีพใหม่หรือต่อยอดอาชีพ	 โดยมีการสำารวจอาชีพตามความต้องการ 

ของชุมชน	 จัดทำาหลักสูตรอาชีพ	 หลักสูตรการเป็นผู้ประกอบการ	 และจัดอบรมโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญหรือ 

ครูวิชาชีพร่วมกับนักเรียนนักศึกษา

  2.3.3 บริการพัฒนา (Top Up)	 ผลิตภัณฑ์ชุมชน	 โดยครูวิชาชีพนำานักเรียนนักศึกษาไปศึกษาเรียนรู้	

และนำาเทคโนโลยีมาใช้	หรือสร้างนวัตกรรมร่วมกับชุมชน	เพื่อเพิ่มมูลค่าและส่งเสริมการรับรองมาตรฐาน

ทั้งนี้ การดำาเนินงานทั้ง 3 กิจกรรม 

ให้ครูจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการ

การเรียนรู้กับการทำางาน

(Work - Integrated Learning: WIL) 

และนักเรียนนักศึกษามีจิตอาสา

บริการวิชาชีพสู่ชุมชน
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3. ขั้นรายงานและสรุปผล

 3.1 การรายงาน	 สถานศึกษารายงานผลการปฏิบัติงานผ่านระบบออนไลน์	http://www.fixitcenter.org 

ต่อสำานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา	เป็นประจำาทุกวันที่มีการปฏิบัติงาน	ดังนี้

	 	 3.1.1		 ขั้นเตรียมการ

	 	 	 1)			คำาสั่งคณะกรรมการดำาเนินงาน

	 	 	 2)			รายงานการประชุม

	 	 3.1.2		 ขั้นดำาเนินงาน

	 	 	 1)			การประชาสัมพันธ์และพิธีเปิด

	 	 	 2)			ผลการให้บริการประจำาวัน

 3.2  การสรุปผล	 เม่ือเสร็จส้ินโครงการ	 ให้สถานศึกษารายงาน	 สรุปผลการดำาเนินงานส่งทางระบบออนไลน์	

ภายใน	1	สัปดาห์	และจัดทำารูปเล่มรายงาน	จำานวน	2	ชุด	โดยเก็บไว้ที่สถานศึกษา	1	ชุด	และจัดส่งอาชีวศึกษา

กรุงเทพหรืออาชีวศึกษาจังหวัด	ตามที่สถานศึกษานั้นสังกัด	1	ชุด

ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) 

จะต้องได้รับการตรวจเยี่ยมและประเมิน

จากคณะกรรมการประเมินการปฏิบัติงาน
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	 การรายงานและสรุปผลการดำาเนินงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงานศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน 

(Fix	it	Center)	ใช้ระบบออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์	http://www.fixitcenter.org	มีขั้นตอนดังนี้

	 1.		การรายงาน

	 2.		การตรวจสอบและส่งรายงานผล

1. การรายงาน

 1.1 การเข้าสู่ระบบและสมัครสมาชิก

	 	 การเข้าสู่ระบบให้ผู้เข้าใช้งานเปิดโปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์	 ในตำาแหน่ง	Address	 ให้ป้อน	 http://www.

fixitcenter.org	แล้วกดปุ่ม	Enter	แสดงดังรูปที่	3.1

รูปที่ 3.1 หน้าแรกเว็บไซต์ ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center)

วิธีการรายงานและสรุปผล 
(Report and Summary)

บทที่ 3
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	 จากรูปที่	3.1	ให้คลิกที่ปุ่ม	ยินดีต้อนรับ	แล้วเลือกเมนู	สมัครสมาชิก	แสดงดังรูปที่	3.2

รูปที่ 3.2 หน้าจอสมัครสมาชิก

	 จากรปูที	่3.2	ใหส้ถานศึกษาป้อนขอ้มูลให้ถูกตอ้ง	ครบถว้น	เพือ่ประโยชนใ์นการใชง้าน	เม่ือลงทะเบียนแล้ว 

ผู้ดูแลระบบจะอนุมัติสิทธิ์เข้าใช้งาน	(สถานศึกษาละ	1	ผู้ใช้งานเท่านั้น)

	 การเข้าสู่ระบบหลังจากสมัครสมาชิก	 ได้โดยการคลิกที่ปุ่ม	 ยินดีต้อนรับ	 แล้วเลือก	 เมนูเข้าสู่ระบบ  

แสดงดังรูปที่	3.3

รูปที่ 3.3 หน้าจอเข้าสู่ระบบ

  

น
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	 จากรูปที่	3.3	ให้ป้อน	ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน	ที่ได้สมัครไว้	จากนั้นกดปุ่ม	เข้าสู่ระบบ	แสดงดังรูปที่	3.4

รูปที่ 3.4 หน้าจอจัดการข้อมูล

		 จากรูปที่	3.4	ผู้ใช้สามารถปรับปรุงข้อมูลส่วนตัวได้	โดยคลิก	ข้อมูลส่วนตัว	ด้านซ้าย	เลือก	เมนูข้อมูล

สมาชิก	จะแสดงข้อมูลรายละเอียดของผู้ใช้	แสดงดังรูปที่	3.5

รูปที่ 3.5 หน้าจอประวัติส่วนตัว
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 จากรูปที่	 3.5	 ผู้ใช้สามารถดูรายละเอียดของตนเอง	หากผู้ใช้ต้องการเปล่ียนแปลงข้อมูล	 มีเมนูให้เลือก

ทำางานได้	เช่น	แก้ไขข้อมูล  เปลี่ยนรูปภาพประจำาตัว  เปลี่ยนรหัสผ่าน

 1.2 การกำาหนดศูนย์บริการ

  1) เพิ่มข้อมูลศูนย์บริการ

 จากรปูที	่3.4	หลังจากเขา้สู่ระบบแล้ว	สถานศกึษาสามารถคลิกทีเ่มน	ูกจิกรรมบรกิาร	เลือก	ศูนย์ซอ่มสรา้ง 

เพื่อบริการ		แสดงดังรูปที่	3.5

รูปที่ 3.5 หน้าจอเพิ่มศูนย์บริการ

		 จากรูปที่	 3.5	 ให้ป้อนชื่อ	ศูนย์บริการ อำาเภอ จังหวัด	ที่สถานศึกษากำาหนดไว้	 จากนั้นกดปุ่ม	บันทึก

ข้อมูลศูนย์บริการ	จะแสดงข้อมูลด้านล่าง	ดังรูปที่	3.6

รูปที่ 3.6 หน้าจอแสดงข้อมูลศูนย์บริการ
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	 เมื่อป้อนข้อมูลศูนย์บริการแล้ว	 ให้ผู้ใช้งานคลิกปุ่ม	ตั้งค่า	 เลือกเมนู	 เลือกศูนย์บริการผู้ปฏิบัติงาน 

จะแสดงดังรูปที่	3.7

รูปที่ 3.7 หน้าจอข้อมูลศูนย์บริการ

		 จากรูปที่	3.7	ให้ป้อนข้อมูลต่าง	ๆ	ให้สมบูรณ์ถูกต้อง	เมื่อต้องการปรับปรุงข้อมูล	ให้กดปุ่ม	แก้ไขข้อมูล 

ศูนย์บริการกรอกข้อมูลผู้ปฏิบัติงาน	จากรูปที่	3.7	ให้เลือกเมนู	ผู้ปฏิบัติงาน	แสดงดังรูปที่	3.8

รูปที่ 3.8 หน้าจอป้อนข้อมูลผู้ปฏิบัติงานตามศูนย์บริการ

	 จากรูปที่	3.8	ให้ผู้ใช้เพิ่มผู้ปฏิบัติงานตามศูนย์บริการ	เพื่อความสะดวกในการนำาข้อมูลผู้ปฏิบัติงานไปใช้

เพื่อความรวดเร็วในการทำางาน	เสร็จเรียบร้อยให้กดปุ่ม	บันทึกข้อมูล

 หมายเหตุ		ป้อนครั้งเดียว	สามารถนำาข้อมูลไปใช้ได้ทุกศูนย์บริการของสถานศึกษาตนเอง
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  2) เพิ่มภาพปกศูนย์บริการ	จากรูปที่	3.7	ให้เลือกเมนู	รูปภาพ	แสดงดังรูปที่	3.9

รูปที่ 3.9 หน้าจอป้อนรูปภาพปกศูนย์บริการ

	 จากรูปที	่3.9	ใหผู้ใ้ชเ้พิม่ภาพปกศนูยบ์รกิาร	โดยเลือกภาพทีเ่หมาะสม	เสร็จเรียบร้อยให้กดปุ่ม	แกไ้ขขอ้มูล 

  3)  การเพิ่มเอกสารรูปภาพปฏิบัติงาน

 จากรูปที่	 3.9	 ให้ผู้ใช้เลือก	 เมนู	 เอกสาร/ภาพ	 เพื่อแนบข้อมูลที่เก่ียวกับศูนย์บริการนี้	 เมนู	 เอกสาร 

คำาสั่งต่างๆ	แสดงดังรูปที่	3.10

	 รูปท่ี	 3.10	 หน้าจออัพโหลดข้อมูลคำาสั่งต่าง	 ๆ	 ในขั้นตอนนี้	 จะต้องมีการแนบไฟล์เอกสาร	หากไม่แนบ	

ระบบจะไม่อนุญาตให้เพิ่มข้อมูลศูนย์บริการ	เมนู	รูปภาพการปฏิบัติงาน	แสดงดังรูปที่	3.10-1
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รูปที่ 3.10-1 หน้าจอป้อนข้อมูลรูปภาพต่าง ๆ

 1.3 การรายงานการจัดกิจกรรมบริการประจำาวัน

  สถานศึกษาจะต้องรายงานผลกิจกรรม	 ซ่อม	 สร้าง	 และพัฒนาผ่านระบบออนไลน์เป็นประจำา 

ทุกวันที่มีการดำาเนินงาน	โดยมีเมนู	ซ่อม สร้าง และพัฒนา	สามารถอธิบายแต่ละส่วน	ดังนี้

  1.3.1 เมนูกิจกรรมบริการซ่อม

         เมื่อผู้ใช้ต้องการดำาเนินงานกิจกรรมซ่อม	ให้เลือกเมนู	ซ่อม	แสดงดังรูปที่	3.11

รูปที่ 3.11 หน้าจอป้อนข้อมูลวันออกปฏิบัติงาน บริการซ่อม

	 จากรูปที่	3.11	ให้ผู้ใช้เลือกวันที่	ที่ออกปฏิบัติงาน	จากนั้นกดปุ่ม	บันทึกข้อมูล	แสดงข้อมูลด้านล่าง

  



ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2562 25

	 จากนั้นให้เลือกทีมงานซ่อมในแต่ละวันโดยกดปุ่ม ทีมงาน	ให้ตรงกับวันที่ออก	แสดงดังรูปที่	3.12

รูปที่ 3.12 หน้าจอทีมงานปฏิบัติงาน ตามวันออกปฏิบัติงานบริการซ่อม

  

		 จากรูปท่ี	3.12	ใหผู้ใ้ช	้เลอืกทมีงานปฏบัิติงาน	ทีจ่ะออกทำางานเลอืกให้ถกูตอ้ง	จากนัน้กดปุ่ม	เพ่ิมขอ้มูล 

หากผิดพลาดให้กดปุ่ม	ลบ	ด้านล่าง	เมื่อกำาหนดเรียบร้อยให้กดปุ่ม	ปรับปรุงข้อมูล

		 เมื่อผู้ใช้กำาหนดทีมงานเรียบร้อย	ให้กดปุ่ม	ออกใบรับซ่อม	ให้ตรงกับวันที่ออก	แสดงดังรูปที่	3.13

รูปที่ 3.13 หน้าจอป้อนข้อมูลใบรับบริการซ่อม
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	 จากรูปที	่3.13	ใหผู้ใ้ชป้้อนขอ้มูลใหต้รงกบั	เอกสารใบรบัซอ่มท่ีกำาหนดไว	้ใหค้รบถว้น	เรียบร้อยแล้วกดปุ่ม 

บันทึกข้อมูล	ใบรับซ่อม	จากนั้นแสดงดังรูปที่	3.14

รูปที่ 3.14 หน้าจอแสดงข้อมูลรับบริการซ่อม ตามวันที่ ออกบริการ

	 จากรูปท่ี	 3.14	 แสดงข้อมูลรับบริการซ่อม	 โดยผู้ใช้สามารถค้นหาข้อมูลได้จากเลขที่ใบรับซ่อม	 ช่ือผู้มา 

รับบริการและที่อยู่	ป้อนคำาค้นหาสั้นๆ	จากนั้นกดปุ่ม	ค้นหา	จะแสดงผลการค้นหาด้านล่าง

 1) แก้ไขข้อมูลใบรับซ่อมและผลการซ่อม

	 ผู้ใช้สามารถค้นหาข้อมูลได้ดังท่ีกล่าวมาแล้ว	 เม่ือพบข้อมูลที่ต้องการ	 ให้กดปุ่ม	แก้ไข/ผลการซ่อม 

แสดงดังรูปที่	3.15

รูปที่ 3.15 หน้าจอแก้ไขข้อมูล/ผลการซ่อม/รับอุปกรณ์
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		 จากรูปที่	 3.15	 ผู้ใช้ปรับปรุงข้อมูลต่าง	 ๆ	 ให้ถูกต้องครบถ้วนตามเอกสาร	 โดยปรับปรุงสถานะอุปกรณ์ 

เมื่อเสร็จเรียบร้อยกดปุ่ม	ปรับปรุงข้อมูล

 2) ลบข้อมูลใบรับซ่อม

 	หากพบว่า	มีการบันทึกข้อมูลใบรับซ่อมผิดพลาด	และไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้	ผู้ใช้กดปุ่ม	ลบข้อมูล ได้ 

เมื่อดำาเนินงานในส่วนของบริการซ่อมต่างๆ	เรียบร้อย	หากต้องการไปบริการอย่างอื่นให้กดปุ่ม	ศูนย์บริการ

  1.3.2 เมนูกิจกรรมสร้าง

																	 เมื่อผู้ใช้ต้องการดำาเนินงานกิจกรรมสร้าง		ให้เลือกเมนู	สร้าง	แสดงดังรูปที่	3.16

รูปที่ 3.16 หน้าจอป้อนกิจกรรมสร้าง

		 จากรูปที่	 3.16	 ให้ผู้ใช้เพิ่มข้อมูลวิชาและวันที่ฝึกอาชีพให้ครบถ้วน	 จากนั้นกดปุ่ม	 บันทึกข้อมูล 

 แสดงข้อมูลด้านล่าง	หากต้องการแก้ไขข้อมูลให้กดปุ่ม	แก้ไข	ให้ตรงกับชื่อหลักสูตรอาชีพ	แสดงดังรูปที่	3.17

รูปที่ 3.17 หน้าจอแก้ไขข้อมูล บริการสร้าง
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	 จากรูปที่	3.17	ให้ผู้ใช้ปรับปรุงข้อมูลต่าง	ๆ 	ให้ถูกต้องสมบูรณ์	เสร็จแล้วกดปุ่ม	บันทึกข้อมูล	หากมีข้อมูล

ผิดพลาด	สามารถกดปุ่ม	ลบข้อมูล	ได้

 1)  ทีมงานกิจกรรมสร้าง

  จากรูปที่	3.17	ให้เลือกเมนู	ผู้ปฏิบัติงาน	แสดงดังรูปที่	3.18

รูปที่ 3.18 หน้าจอเพิ่มข้อมูลทีมงานผู้ปฏิบัติงาน กิจกรรมสร้าง

	 จากรูปท่ี	3.18	ใหผู้ใ้ช	้เลอืกทมีงานปฏบัิตงิาน	ทีจ่ะออกทำางานเลอืกใหถ้กูตอ้ง	จากนัน้กดปุ่ม เพ่ิมขอ้มูล 

หากผิดพลาดให้กดปุ่ม	ลบ	ด้านล่าง	เมื่อกำาหนดเรียบร้อยให้กดปุ่ม	ปรับปรุงข้อมูล

 2)  ผู้ฝึกอาชีพ

		 	 จากรูปที่	3.17	ให้เลือกเมนู		ผู้ฝึกอาชีพ	แสดงดังรูปที่	3.19

รูปที่ 3.19 หน้าจอเพิ่มข้อมูลผู้ฝึกอาชีพ กิจกรรมสร้าง
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	 จากรูปท่ี	3.19	ใหผู้ใ้ชเ้พิม่ขอ้มูลผูฝ้กึอาชพีในกิจกรรมสร้าง	จากนัน้กดปุ่ม	บันทกึขอ้มูล แสดงขอ้มูลด้านล่าง 

หากพบข้อมูลผิดพลาดให้ปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้อง	จากนั้นกดปุ่ม	ปรับปรุงข้อมูล	หรือต้องการลบข้อมูลให้กดปุ่ม 

ลบข้อมูล

	 จากรูปที่	3.17	เพิ่มภาพปก	กิจกรรมสร้าง	ให้เลือกเมนู	รูปภาพ	แสดงดังรูปที่	3.20

รูปที่ 3.20 หน้าจอป้อนรูปภาพปก กิจกรรมสร้าง

		 จากรปูที	่3.20	ให้ผู้ใชเ้พิม่ภาพปกกิจกรรมสร้าง	โดยเลอืกภาพใหมี้ความสวยงามเสรจ็เรยีบร้อยจากนัน้กดปุ่ม 

ปรับปรุงข้อมูล

  1.3.3  เมนูกิจกรรมพัฒนา

	 	 	 	 เมื่อผู้ใช้ต้องการดำาเนินงานกิจกรรมพัฒนา		ให้เลือกเมนู	พัฒนา	แสดงดังรูปที่	3.21

รูปที่ 3.21 หน้าจอป้อนกิจกรรมพัฒนา
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	 จากรูปที่	 3.21	 ให้ผู้ใช้เพิ่มข้อมูลที่ต้องการพัฒนาให้ครบถ้วน	 จากนั้นกดปุ่ม	บันทึกข้อมูล	 แสดงข้อมูล 

ด้านล่าง	หากต้องการแก้ไขข้อมูลให้กดปุ่ม	แก้ไข	ให้ตรงกับชื่อผลิตภัณฑ์	แสดงดังรูปที่	3.22

รูปที่ 3.22 หน้าจอแก้ไขข้อมูล บริการพัฒนา

	 จากรูปที่	3.22	ให้ผู้ใช้ปรับปรุงข้อมูลต่างๆ	ให้ถูกต้องสมบูรณ์เสร็จแล้วกดปุ่ม	บันทึกข้อมูล หากมีข้อมูล

ผิดพลาดสามารถกดปุ่ม	ลบข้อมูล	ได้

 1)  ทีมงานบริการพัฒนา

	 	 จากรูปที่	3.22	ให้ผู้ใช้เลือกเมนู	ผู้ปฏิบัติงาน	แสดงดังรูปที่	3.23

รูปที่ 3.23 หน้าจอเพิ่มข้อมูลทีมงานผู้ปฏิบัติงาน บริการพัฒนา
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	 จากรูปที่	3.23	ให้ผู้ใช้เลือก	ทีมงานปฏิบัติงาน	ที่จะออกทำางาน	จากนั้นกดปุ่ม	เพิ่มข้อมูล	หากผิดพลาด

ให้กดปุ่ม	ลบ	ด้านล่าง

 2)  ผู้เข้าร่วมพัฒนา

  จากรูปที่	3.22	ให้ผู้ใช้เลือกเมนู	ผู้เข้าร่วมพัฒนา	แสดงดังรูปที่	3.24

รูปที่ 3.24 หน้าจอเพิ่มข้อมูลผู้เข้าร่วมพัฒนา

	 จากรูปที	่3.24	ใหผู้ใ้ชเ้พิม่ขอ้มูลผูเ้ขา้ร่วมพฒันา	จากนัน้กดปุ่ม	บันทกึขอ้มูล	แสดงขอ้มูลด้านล่าง	หากพบ 

ข้อมูลผดิพลาดใหป้รบัปรุงขอ้มูลใหถ้กูตอ้งจากนัน้กดปุ่ม	ปรบัปรงุขอ้มูล	หรือตอ้งการลบขอ้มูลใหก้ดปุ่ม	ลบขอ้มูล

	 จากรูปที่	3.22	เพิ่มภาพปกกิจกรรมการพัฒนาให้เลือกเมนู	รูปภาพ	แสดงดังรูปที่	3.25

รูปที่ 3.25 หน้าจอป้อนรูปภาพปกกิจกรรมการพัฒนา
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		 จากรูปที่	 3.25	 ให้ผู้ใช้เพิ่มภาพปกกิจกรรมการพัฒนา	 โดยเลือกภาพท่ีเหมาะสม	 จากนั้นกดปุ่ม	 

ปรับปรุงข้อมูล

2. การตรวจสอบและส่งรายงานผล

 เม่ือสถานศึกษาได้ดำาเนินการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน	 (Fix	 it	 Center)	 เรียบร้อยแล้ว	 ต้องประเมินผล 

การดำาเนินงานให้เรียบร้อย	และให้นำาผลคะแนนที่ได้ป้อนในระบบ	มีขั้นตอน	ดังนี้

รูปที่ 3.26 หน้าจอแสดงข้อมูลศูนย์บริการ

	 จากรูปที่	3.26	ให้เลือกเมนู	คำานวณ/ส่งรายงาน	จะแสดงดังรูปที่	3.27

รูปที่ 3.27 หน้าจอแสดงผลการดำาเนินงานของศูนย์บริการ

		 จากรูปที่	 3.27	 ให้ผู้ใช้กดปุ่มเมนูด้านซ้าย	 ตั้งแต่เมนู	ข้อมูลทั่วไป คำานวณข้อมูล ภาพกิจกรรม 

ไฟล์เอกสาร กิจกรรมบริการ	 ให้ตรวจสอบข้อมูล	 หากพบข้อมูลไม่สมบูรณ์ให้ไปแก้ไขข้อมูลตามกิจกรรม 

บริการต่าง	ๆ	เมื่อข้อมูลถูกต้องสมบูรณ์แล้วให้ทำาตามขั้นตอนต่อไปนี้	

	 1.	 ตอบแบบประเมินความพึงพอใจการใช้ระบบ

	 2.		คำานวณข้อมูล

	 3.		ยืนยันส่งข้อมูล	แสดงดังรูปที่	3.28
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รูปที่ 3.28 หน้าจอแนบเอกสารการประเมินผล

		 จากรูปที่	3.28	ให้เลือกไฟล์เอกสารผลการประเมินที่ลงนามเรียบร้อยแล้ว	จำานวน	1	แผ่น	และผลคะแนน

ที่ได้	ทำาเครื่องหมาย								ในช่อง	ข้อมูลถูกต้อง	จากนั้นกดปุ่ม	แนบไฟล์รายงานผล	แสดงดังรูปที่	3.29

รูปที่ 3.29 หน้าจอแสดงผลไฟล์เอกสารประเมินผล

	 จากรูปที่	 3.29	 ให้ผู้ใช้เปิดตรวจสอบข้อมูลว่าเป็นไฟล์ที่ถูกต้องหรือไม่	 ถ้าพบว่าไฟล์ท่ีแนบมาผิดพลาด	

สามารถกดปุ่ม	ขอคืนเอกสาร	 และแนบไฟล์ใหม่ให้ถูกต้องอีกคร้ัง	 จากนั้นรอเจ้าหน้าท่ี	 ตรวจสอบข้อมูลไฟล์

เอกสารรายงานผล	หากถกูตอ้งจะสามารถพมิพเ์กยีรตบัิตรได้	หากพบขอ้มูลผดิพลาด	เจา้หนา้ท่ีจะคืนเอกสารกลับ 

พร้อมรายละเอียดการผิดพลาดทางระบบนี้	(สถานศึกษาต้องตรวจสอบข้อมูลจากในระบบเท่านั้น)
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ภาคผนวก ก

ป้ายประชาสัมพันธ์
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ป้ายประชาสัมพันธ์

ประกอบด้วย		2	รูปแบบ	ได้แก่		ป้ายประชาสัมพันธ์ในชุมชน	และป้ายติดตั้งภายในศูนย์

ภาพที่ 1 ป้ายประชาสัมพันธ์ในชุมชน (ขนาดตามความเหมาะสม)
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ภาพที่ 2 ป้ายติดตั้งภายในศูนย์ (ขนาดตามความเหมาะสม)
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ภาคผนวก ข

แบบฟอร์มเอกสาร
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แบบส ารวจความต้องการของประชาชน ศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน (Fix it Center) 
หมู่ที่ ........ต าบล............................อ าเภอ.........................จังหวัด................................ 

 
 

ค าช้ีแจง  โปรดใส่เครื่องหมาย     ในช่อง        ตามความคิดเห็นของท่าน  
ตอนที่ 1  ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
1. เพศ    ชาย                  หญิง  
2. อาชีพ    รับราชการ/ รัฐวิสาหกิจ     นักเรียน  นักศึกษา            
                            ท านา  ท าสวน  ท าไร่      รับจ้าง 
    ค้าขาย          ธุรกิจส่วนตัว    อื่น ๆ (โปรดระบ)ุ...  
3. รายได้ต่อเดือน   ต่ ากว่า 2,000บาท         2,001- 4,000 บาท  
    4,001- 6,000 บาท      6,001- 8,000 บาท 

    8,001- 10,000 บาท    8,001- 10,000 บาท  
    มากกว่า 10,000 บาท 

ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการของประชาชนในโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน  
1. ท่านมีความต้องการให้สถานศึกษาบริการซ่อมเครื่องมือหรืออุปกรณ์ใดบ้าง (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) 

ประเภทเครื่องมือ,เครื่องจักรกลการเกษตร  
    รถไถเดินตาม   เครื่องพ่นยา/พ่นปุ๋ย  
    เครื่องตัดหญ้า   เครื่องเบนซินเล็ก / เครื่องยนต์ 
    เครื่องยนต์ดีเซลสูบเดียว   เครื่องสูบน้ า /เครื่องเติมอากาศในน้ า  
    เครื่องจักรกลอื่นๆ    
ประเภทยานพาหนะ   รถจักรยาน     รถจักรยานยนต์    
   รถอีแต๋น                 รถยนต์/กระบะ/เก๋ง  
    อื่น ๆ (โปรดระบุ) ....................................................... 
ประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน  
           พัดลม   หม้อหุงข้าว               
    เตารีด          กระติกน้ าร้อน             
    ทีวี    ตู้เย็น 
          ตู้อบ/เตาไมโครเวฟ         เครื่องซักผ้า               
    เครื่องคอมพิวเตอร์             เครื่องเสียง /วิทย/ุVCD/ DVD 
    อื่น ๆ (โปรดระบุ) ......................................................... 
 
 

มีต่อด้านหลัง 
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2. ในหมู่บ้านของท่านมีผลิตภัณฑ์ของชุมชนในข้อใดท่ีผลิตออกจ าหน่าย  
 ผ้า  เส้ือผ้าส าเร็จรูป    ดอกไม้ประดิษฐ์  
 เครื่องจักสาน  พืชผลทางการเกษตร   อาหารแปรรูป 
 ของช าร่วย  ผลิตภัณฑ์สมุนไพร   เครื่องด่ืมเพื่อสุขภาพ 

      อื่น ๆ (โปรดระบุ).................................... 
 

3. ท่านมีความต้องการให้ สถานศึกษาฝึกอาชีพด้านใดบ้าง  
1…………………………………………………………………………………………………………………………. 
2. ……………………………………………………………………………………………………………………….. 
3. ……………………………………………………………………………………………………………………….. 
4. ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

 5. ……………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

4. ท่านมีความต้องการให้ สถานศึกษาฝึกอาชีพให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของชุมชนในด้านใด
มากท่ีสุด 

   การพัฒนาผลิตภัณฑ์   การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ 
   การออกแบบผลิตภัณฑ์  เทคนิคและกระบวนการผลิต 
   การเป็นผู้ประกอบการ   เทคนิคการขาย 
   ช่องทางการจัดจ าหน่าย   การส่งเสริมการขาย 
   การโฆษณา   การประชาสัมพันธ์ 
   การจัดท าแผนธุรกิจ   การจัดเก็บเพื่อรอการจ าหน่าย 
   อื่น ๆ (โปรดระบุ).................................... 

 
 

ข้อคิดเห็นและเสนอแนะเพิ่มเติม    
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................... 
 

ขอขอบคุณท่ีทุกท่านให้ความร่วมมือ 
วิทยาลัย............................................................................................... 
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ศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน (Fix it Center) 
     ใบรับงานซ่อม (Repair  Form) 

ชื่อศูนย์ ………………………………………………………………………………. 

 

ผู้รับเคร่ือง ...............................  วันที่ ................... ผู้ส่งมอบเคร่ือง..................................... วันที่.............................. 
 

 

 

 

         
 

วัน / เดือน / ปี .......................................เวลา ................... เลขที่.................................... 

ส่วนของผู้รับบริการ 
ชื่อ – สกุล นาย/นาง/นางสาว................................................ 
บัตรประจ าตัวประชาชน......................................................... 
ที่อยู่บ้านเลขที .........................หมู่ที่......................................  
ต าบล .........................................อ าเภอ.................................  
จังหวัด.......................................โทรศัพท์............................... 
สิ่งของที่น ามาซ่อม............................................................
ประเภทเครื่องใช้ที่ซ่อม 

 เครื่องมือ/เครื่องจักรกลการเกษตร  
 เครื่องใช้ไฟฟ้า/เครื่องใช้ในครัวเรือน 
 ยานพาหนะ   อื่น ๆ (โปรดระบ)ุ... 

 

 

 

( ส าเนาบัตรประชาชน ผู้ใช้บริการ) 

อาการเสีย 
1.........................................................
2......................................................... 

สภาพเคร่ืองใช้ที่น ามาซอ่ม 
1......................................................
2...................................................... 

อุปกรณ์ที่ติดมาด้วย  
1...........................................................
2........................................................... 

  รายละเอียด
.......................................................................................................................................................................................... 
.................................................................. .......................................................................................................... .............. 
รายละเอียดการซ่อม............................................................ 
.............................................................................................  
วันที่เริ่มซ่อม……………………เวลา……..………………………….. 
วันที่ซ่อมเสร็จ…………………เวลา……..…………………………... 

ผู้ด าเนินการซ่อม / ตรวจเช็ค 
ช่ือ-สกุล...................................................................... 
บัตรประจ าตัวประชาชนเลขที่.................................. 
สาขาวิชา................................................................... 
ครูสาขาวิชา............................................................... 
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ภาคผนวก ค

เกียรติบัตร
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เกียรติบัตร

1	.	เกียรติบัตรสำาหรับสถานศึกษาที่ได้สนับสนุนการปฏิบัติงานศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน	(Fix	it	Center)

2.	เกียรติบัตรสำาหรับหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมบริการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน	(Fix	it	Center)
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3.	เกยีรตบัิตรสำาหรับผูบ้ริหาร	ครู	และบุคลากรทางการศกึษา	ทีไ่ด้ปฏิบัตงิานศนูย์ซอ่มสร้างเพือ่ชมุชน	(Fix	it	Center)

4.	เกียรติบัตรสำาหรับนักเรียน	นักศึกษา	ที่ได้ให้บริการกิจกรรมศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน	(Fix	it	Center)
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5.		 เกียรติบัตรสำาหรับประชาชนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมฝึกอาชีพ	พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน	 และหน่วยงานอื่นท่ีให้การ 

	 สนับสนุนศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน	(Fix	it	Center)
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ภาคผนวก ง
แบบตรวจเยี่ยมและประเมินการปฏิบัติงาน
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center)
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แบบตรวจเยี่ยมและประเมินการปฏิบัติงานศูนยซ่์อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) 
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

ศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน เทศบาล/อบต./ชุมชน.............................สถานที่ต้ัง.............................................................. 
หมู่บ้าน.............................ต าบล.......................อ าเภอ..................................จังหวัด..................................................... 
สถานศึกษาท่ีให้บริการ........................................................................................................................... .......................  
ค าชี้แจง  ผู้ตรวจเย่ียมและประเมิน  พิจารณาให้คะแนน ในแต่ละช่อง (.......)  ที่ก าหนด 

 
 
 
 

 
 

ขั้นตอน 
หัวข้อรายการประเมิน 

ท่ีสถานศึกษาต้องด าเนินการ 

คะแนนการประเมิน 
หลักฐาน 
อ้างอิง 

ปฏิบัต ิ

ครบ (10) 

 

ไมค่รบ (5)     

ขั้น
เตร

ียม
กา

ร 

1. แต่งต้ังคณะกรรมการอ านวยการและคณะกรรมการ    
ด าเนินงานศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน (Fix it Center)  
ระดับจังหวัด และร่วมประชุม 

 
........... 

 
........... 

- ค าสั่ง 
- รายงานการประชุม 
 
 
 
* หมายเหตุ 
สถานศึกษา 
ควรด าเนินการอย่าง
น้อย 2 ใน 3* 

2. แต่งต้ังคณะกรรมการอ านวยการและคณะกรรมการ
ด าเนินงานศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน (Fix it Center) 
ระดับอ าเภอ/เขต และร่วมประชุม 

 
........... 

 
........... 

3. แต่งต้ังคณะกรรมการอ านวยการและคณะกรรมการ
ด าเนินงานศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน (Fix it Center)  
ระดับ ระดับสถานศึกษา และร่วมประชุม 

 
........... 

 
........... 

ขั้น
ด า

เนิน
งาน

 (ต่
อ) 

4. ประชาสัมพันธ์และจัดพิธีเปิดโดยการมีส่วนร่วมของ
ผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรเอกชน 
ผู้น าท้องถ่ินครูและเจ้าหน้าที่  นักเรียนนักศึกษา และ
ประชาชน 

 
........... 

 
........... 

- เอกสาร หลักฐาน 
- การปฏิบัติงานจริงใน
พ้ืนที่ 
- ข้อมูลในระบบออนไลน์ 
  www. Fixitcenter.org 5. จัดพ้ืนที่และวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ภายในอาคารศูนย์

ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน ให้มีความพร้อม เหมาะสม และ
สะดวกในการให้บริการ โดยมีพ้ืนที่ประชาสัมพันธ์และ
ต้อนรับ (Information & Reception) พ้ืนที่บริการซ่อม 
(Repair) พ้ืนที่บริการสร้าง (Build) พ้ืนที่บริการพัฒนา 
(Top Up) 

 
 

........... 

 
 
........... 
 

6. บริการซ่อม (Repair) เครื่องมือ/เครื่องจักรกล
การเกษตร ยานพาหนะ เครื่องใช้ไฟฟ้า/เครื่องใช้ใน
ครัวเรือน รายงานผลการซ่อม และให้ค าแนะน า วิธีการใช้ 
การดูแลรักษาต่อผู้รับบริการ 
สรุปจ านวน ครูบูรณาการเรียนรู้กับการท างาน............คน 
แ ล ะ นั ก เ รี ย น นั ก ศึ ก ษ า ทุ ก ส า ข า วิ ช า มี จิ ต อ า ส า 
บริการวิชาชีพสู่ชุมชน................คน 

 
 

........... 
 
 

 
 
........... 
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ข้อเสนอแนะ
.............................................................................................................................. .........................................
.......................................................................................... .............................................................................  
 

               
 

   ลงชื่อ.........................................ผู้ตรวจเย่ียมและประเมินการปฎิบัติงาน 
  (...................................................) 

                                                 ต าแหน่ง.......................................... 
            ............../....................../.............. 

 

 
ขั้นตอน หัวข้อรายการประเมิน 

ที่สถานศึกษาต้องด าเนินการ 
 

คะแนนการประเมิน 
 

หลักฐานอ้างอิง    ปฏิบัติ 

ครบ (10) ไม่ครบ (5) 

ขั้น
ด า

เนิน
งาน

 (ต่
อ) 

7. บริการสร้าง (Build) อาชีพใหม่หรือต่อยอดอาชีพ โดยมีการ
ส ารวจ อาชีพตามความต้องการของชุมชน จัดท าหลักสูตร
อาชีพ หลักสูตรการเป็นผู้ประกอบการ และจัดอบรมโดย
วิทยากรผู้ เ ชี่ ยวชาญหรือครู  ร่ วมกับนักเรี ยนนักศึกษา 
สรุปจ านวน ครูบูรณาการการเรียนรู้กับการท างาน..........คน
และนักเรียนนักศึกษาทุกสาขาวิชามีจิตอาสาบริการ วิชาชีพ 
สู่ชุมชน...................คน 

 
 
 
................. 

 
 
 
................ 

- เอกสาร หลักฐาน 
- การปฏิบัติงานจริงในพ้ืนที่ 
- ข้อมูลในระบบออนไลน์ 
  www.fixitcenter.org 

8. บริการพัฒนา (Top Up) ผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยครูน า
นักเรียน นักศึกษาไปศึกษาเรียนรู้ และน าเทคโนโลยี หรือสร้าง
นวัตกรรมร่วมกับชุมชน เพ่ือ เพ่ิมมูลค่าและส่งเสริมมาตรฐาน
การรับรองคุณภาพ 
สรุปจ านวน ครูบูรณาการการเรียนรู้กับการท างาน..........คน
และนักเรียน นักศึกษาทุกสาขาวิชามีจิตอาสาบริการ วิชาชีพ 
สู่ชุมชน...................คน 

 
 
 
................. 

 
 
 
................ 

 

9. รายงานการจัดท าค าสั่ง การประชุม การประชาสัมพันธ์  
พิธีเปิด ทางระบบออนไลน์ หลังจากท่ีมีการปฏิบัติงานแลว้เสร็จ 

 
................. 

 
................ 

 

ขั้น
สร

ูปแ
ละ

รา
ยง

าน
ผล

 10. รายงานกิจกรรมบริการ  ซ่อม สร้าง และพัฒนา  
ทางระบบออนไลน์เป็นประจ าทุกวันที่มีการปฏิบัติงาน 
สรุปจ านวน ประชาชนผู้รับบริการ.......................คน และมี
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจรวมทุกกิจกรรมบริการ  
อยู่ในระดับ......................... 

 
 
................. 

 
 
................ 

- ค าสั่ง 
- รายงานการประชุม 

คะแนนรวม ................ ............... คะแนนเต็ม 
100 คะแนนรวมทั้งสิ้น ....................... 
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ภาคผนวก จ
แบบสรุปผลการตรวจเยี่ยมและประเมินการปฏิบัติงาน

ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center)
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แบบสรุปผลการตรวจเยี่ยมและประเมินการปฏิบัติงาน 
ศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน (Fix it Center) ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 

ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน เทศบาล / อบต. / เขต............................สถานท่ีต้ัง...................................... 
สถานศึกษาท่ีให้บริการ .........................................................................................................................  
ค าชี้แจง  เกณฑ์การประเมิน มี 4 ระดับ  พิจารณาจากคะแนนเฉล่ีย (คะแนนรวมท้ังหมด / จ านวนกรรมการ) 

 90  คะแนนขึ้นไป   อยู่ในระดับ ดีมาก   
 80 - 89 คะแนน   อยู่ในระดับ ดี 
 70 - 79 คะแนน   อยู่ในระดับ พอใช้ 
 ต่ ากว่า 70 คะแนน     อยู่ในระดับ ปรับปรุง  

 

รายชื่อคณะกรรมการตรวจเยี่ยมและประเมินการปฏิบติังาน 
คะแนน ลายมือชื่อ ชื่อ –สกุล ต าแหน่ง 

1…………………………...…… นายอ าเภอ / ผอ.เขต / นายกเทศมนตรี / 
นายก อบต. 

 .................................... 

2…………………………...…… สถาบันการอาชีวศึกษา / อาชีวศึกษาจังหวัด /
อาชีวศึกษากรุงเทพ 

 .................................... 

3…………………………...…... ปลัดเทศบาล / ปลัด อบต. / ผอ. กองการศึกษา 
/ พัฒนาชุมชน /หัวหน้าฝ่ายการศึกษา  

 .................................... 

4…………………………...…... องค์กรภาคเอกชน  .................................... 

5…………………………......... ผู้อ านวยการสถานศึกษา   .................................... 

คะแนนรวมทั้งหมด  สรุปผลการประเมินระดับ 

คะแนนเฉลี่ย (คะแนนรวมทั้งหมด / จ านวนกรรมการ)  ................................ 
  

  
  .............................................. 
 (..............................................) 
                                                 ต าแหน่ง ............................................... 
 ประธานคณะกรรมการประเมนิการปฏิบัติงาน 
                                                      วันท่ี ....../.............../...................... 
 
 
 
 
 



คู่มือการปฏิบัติงานศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center) 52

ภาคผนวก ฉ
คำาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำาคู่มือ
การปฏิบัติงานศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน



ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2562 53

คณะที่ปรึกษา
1. นายสุเทพ  ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาประธานกรรมการ

2. นายประชาคม  จันทรชิต รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

3. นายธวัชชัย  อุ่ยพานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

4. นายพีระพล  พูลทวี รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

5. นายสาโรจน์  ขอจ่วนเตี๋ยว ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาช่างอุตสาหกรรม

6. นางเจิดฤดี  ชินเวโรจน์ ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาธุรกิจและบริการ

7. นายภานุรุจ  กลิ่นโพธิ์ ผู้อำานวยการสำานักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา

 รักษาการในตำาแหน่งที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน

8. นายอรรถพล  สังขวาสี ผู้อำานวยการสำานักความร่วมมือ

คณะทำางาน
1. นายบุญลือ  ทองเกตุแก้ว ผู้อำานวยการวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี

2. นายไพบูลย์  เพชรหงษ์  ผู้อำานวยการวิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง

3. นายสุวัฒน์ชัย  ศรีสุพัฒนะกุล ผู้อำานวยการวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก

4. นายปรีชา  การัก ผู้อำานวยการวิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี

5. นายนิรันดร์  วงษ์จิ๋ว ผู้อำานวยการวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร

6. นายสายัณต์  แสงสุริยันต์ ผู้อำานวยการวิทยาลัยการอาชีพหัวไทร

7. นายจตุพร  หมอโอสถ รองผู้อำานวยการวิทยาลัยเทคนิคลพบุรี

8. นายธีรกรณ์  พรเสนา รองผู้อำานวยการวิทยาลัยการอาชีพสตึก

9. นายปรีชา  ภู่สมบัติขจร รองผู้อำานวยการวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก

10. นายสุธา  บัวดำา ครู วิทยาลัยเทคนิคสตูล

11. นายสัมฤทธิ์  ทองพัฒน์ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี

12. นายเสน่ห์  สุภาเลิศ ครู วิทยาลัยเทคนิคลำาปาง

13. นายนิรุตติ์  สิงห์ดี ครู วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี

14. นางกฤษณฤดี  หลุยจำาวัล ครู วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

15. นางสาววลีรัตน์  ปานแก้ว ครู วิทยาลัยพณิชยการบางนา

16. นางน้อมจิตร  อมศิริ ครู วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม

17. นางสาวรุ่งนภา  ทิพย์สุวรรณ ครูผู้ช่วย วิทยาลัยพณิชยการบางนา

18. ว่าที่ร้อยตรีบุญส่ง  นิเวศสวรรค์ พนักงานราชการ วิทยาลัยการอาชีพสตึก

19. นายปิยะพงษ์  ชื่นมงคล ครูพิเศษสอน วิทยาลัยเทคนิคลำาปาง

20. นายอุทิศ  พาที ครูจ้างสอน วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี
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21. นางสาวบุบผา เป็ดทิพย์ ผู้อำานวยการกลุ่มความร่วมมือกับต่างประเทศ สำานักความร่วมมือ

22. นางฉัตรชนก  สายสุวรรณ สำานักความร่วมมือ

23. นางสาวทัศนันท์ อุดมสิทธิเศรษฐ สำานักความร่วมมือ

24. นายธีระ  วงษ์นรินทร์ สำานักความร่วมมือ

25. นายเอกพงศ์  ศรทอง สำานักความร่วมมือ

26. นางสาวสิริทิพพา  ปิมปาอุด สำานักความร่วมมือ

27. นางสาวดาราฉาย  วรรณสิงห์ สำานักความร่วมมือ

คณะทำางาน และจัดทำารูปเล่ม
1. นางสาวฉันทนา  โพธิครูประเสริฐ ผู้อำานวยการวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ

2. นางภาณัททกา  วงษากิตติกุล ผู้อำานวยการวิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง)

3. นางรื่นฤดี  สินธวาชีวะ ผู้อำานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส จังหวัดสุพรรณบุรี

4. นางสาวเง็กไน้  แซ่ลี้ รองผู้อำานวยการ รักษาการในตำาแหน่ง 

 ผู้อำานวยการวิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง

5. นางเบญจวรรณ  ปกป้อง  รองผู้อำานวยการวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม

6. นายฉัตรชัย  สุวรรณดี รองผู้อำานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี

7. นายจตุพร  หมอโอสถ รองผู้อำานวยการวิทยาลัยเทคนิคลพบุรี

8. นายประสงค์  จันทรหอม รองผู้อำานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี

9. นายพีรวิชญ์  มีสัจจานนท์ รองผู้อำานวยการวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ

10. นางฐิรนันท์  มณีรัตน์ รองผู้อำานวยการวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ  

11. นางโฉมทัศนี  ดวงทวี  รองผู้อำานวยการวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ

12. นางณชนกพรหมพร  บุญชูศรี รองผู้อำานวยการวิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง

13. นายวิโรจน์ มั่นคง รองผู้อำานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี

14. นายอนุชา  จันทร์สนิท รองผู้อำานวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง

15. นายถาวร  โสมณวัฒน์ รองผู้อำานวยการวิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี

16. นางสาวศิริวรรณ  จันทร์เจริญ รองผู้อำานวยการวิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า (หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์)

17. นายพิชัย  ปัญญาอาวุธ ครูชำานาญการ ทำาหน้าที่รองผู้อำานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร 

18. นายสรายุทธ์  วงศ์สุวรรณ ครู วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี  

19. นางสาวประภา  ทำาจะดี ครู วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส จังหวัดสุพรรณบุรี

20. นายอภินันท์ ภาคสุโพธิ์ ครู วิทยาลัยเทคนิคหัวตะพาน

21. นายนิรุตติ์ สิงห์ดี ครู วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี

22. นางสาวแก้วกานต์ ภูมิศรีแก้ว ครู วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง

23. นางศิริลักษณ์ เกิดจันทร์ตรง ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม

24. นางสาวลินดา พลอยเลี้ยง ครู วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร
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