
 
ชื่อเรื่อง           โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดมเรื่อง            
ผู้รับผิดชอบ     นายพงษ์ศักดิพล  ทาแก้ว  
ระยะเวลาการประเมินโครงการ  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ถึงเดือน  มีนาคม พ.ศ. 2562  
 
1. ความส าคัญของการประเมินโครงการ 
1. การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมมีความส าคัญต่อประชาชนและประเทศ จะเห็นได้จากการที่พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงต้องการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้เป็นสมบัติของประเทศทรงมี
พระราชด ารัสในพิธีบวงสรวงสมเด็จพระบรมมหากษัตริย์ตาธิราชเจ้า ณ ท้องสนามหลวง เม่ือวนที่ 5 เมษายน 
2545 ตอนหนึ่งว่าคุณธรรมที่ทุกคนควรจะต้องศึกษาและน้อมน ามาปฏิบัติมีอยู่ 4 ประการได้แก่ การรักษา
ความสัจจะ หมายถึง ความจริงใจต่อตนเองที่จะประพฤติปฏิบัติแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์และเป็นธรรม  การรู้จัก
ข่มใจตนเอง ฝึกใจตนเองให้ประพฤติปฏิบัติอยู่ในความสัจจะ ความดีนั้น การอดทน อดกลั้น และอดออม ที่จะ
ไม่ประพฤติล่วงความสัจสุจริตไม่ว่าจะด้วยเหตุผลประการใด และการรู้จักละวางความชั่ว ความทุจริต และรู้จัก
สละประโยชน์ส่วนน้อยของตนเพ่ือประโยชน์ส่วนใหญ่ของบ้านเมือง  คุณธรรมทั้ง 4 ประการนี้ หากแต่ละคน
พยายามนามาประพฤติปฏิบัติและเผยแผ่โดยทั่วกันแล้ว จะช่วยให้ประเทศชาติบังเกิดความสุข 
ร่มเย็น และมีโอกาสที่จะปรับปรุงพัฒนาให้ม่ังคนก้าวหน้าต่อไปได้ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2560: 54-56) 
1. ราชกิจจานุเบกษา (2560: 3-8) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ. 2553 มาตรา 6 การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์  ที่สมบรูณ์ทั้ง ร่างกายจิตใจ 
สติปัญญา ความรู้  และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้ อ่ืนได้อย่างมี
ความสุข และมาตรา 23 การจัดการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตาม
อัธยาศัย ต้องเน้นความส าคัญทั้งความรู้ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้ และบูรณาการตามความเหมาะสมของ
แต่ละระดับการศึกษาในเรื่องต่อไปนี้  (4) จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ด้านต่าง ๆ อย่างได้
สัดส่วนสมดุลกัน รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที่ดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชามาตรา 6 
การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบรูณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้  
และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข และ
มาตรา 23 การจัดการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ต้องเน้น
ความส าคัญทั้งความรู้  คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้ และบูรณาการตามความเหมาะสมของแต่ละระดับ
การศึกษาในเรื่องต่อไปนี้ (4) จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ด้านต่าง ๆ อย่างได้สัดส่วนสมดุล
กัน รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที่ดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา   
1. นอกจากนี้ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (2558: 3) ได้ก าหนดมาตรฐานคุณวุฒิ  การจัดการ
อาชีวศึกษามีปรัชญาและวัตถุประสงค์ทีมุ่งเน้นให้มีความสัมพันธ์สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคม
แห่งชาติ แผนการศึกษาแห่งชาติ ปรัชญาการอาชีวศึกษาและมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพหรือมาตรฐาน
สมรรถนะของสาขาวิชา กล่าวคือ เน้นการผลิตผู้ส าเร็จการศึกษาทีมีความรู้ความเข้าใจและทักษะในระดับฝีมือ 
มีสมรรถนะที่ สามารถปฏิบัติงานอาชีพได้จริง มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพและกิจนิสัยที่
เหมาะสมในการท างาน สอดคล้องกับความต้องการของเศรษฐกิจและสังคม สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ความสุข และพัฒนาตนเองให้มีความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพได้ พันธกิจของวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
คือจัดการศึกษาเพ่ือผลิตก าลังคนด้านวิชาชีพได้  มาตรฐานการอาชีวศึกษาสู่สากล พัฒนาระบบและบุคลากร 
ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใช้จัดการเรียนการสอน พัฒนาศักยภาพผู้บริหาร ครู บุคลากร



ทางการศึกษาและผู้มีส่วนได้เสียมีคุณธรรมตามเกณฑ์มูลนิธิยุวสถิรคุณ  พัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการ
สถานศึกษาโดยน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืนซ่ึงในปี 2560 วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 
ได้ก าหนดคุณธรรม อัตลักษณ์ส าหรับนัก เรียน นักศึกษาขึ้นใหม่ที่ ต้ องการให้เกิดกับนักเรียนนักศึกษา
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดมได้แก่ วินัย สะอาด จิตอาสา ซ่ึงคุณธรรมอัตลักษณ์ดังกล่าวเกิดจากความต้องการและ
การมีส่วนร่วมของบุคลากรทั้งหมดของวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ได้ร่วมกันคิดและพิจารณาแล้วว่าปัจจุบัน
พฤติกรรมที่ต้องการให้เกิดกับนักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดมเพ่ิมมากขึ้นกว่าที่เป็นอยู่มากที่สุด 
มี 3 ด้านได้แก่ วินัย สะอาด จิตอาสา จากความส าคัญและความต้องการดังกล่าว ผู้ประเมินโครงการจึงได้เสนอให้
งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา จัดท าโครงการส่งเสริม คุณธรรมจริยธรรมของ
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดมขึ้นมา เพ่ือจัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดมเป็นผู้ มี
คุณธรรม จริยธรรมใน 3 ด้านเพ่ิมมากขึ้นได้แก่ วินัย สะอาด และจิตอาสา (วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม. 2561: 5)   
1. จากความเป็นมาปัญหาและความส าคัญดังกล่าว ผู้ประเมินโครงการในฐานะผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิค
เดชอุดม ได้ตระหนักถึงความส าคัญส าหรับการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม จึงได้เสนอ
ให้ฝ่ายพัฒนากิจกรรมนักเรียน นักศึกษาจัดท าโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน นักศึกษาของ
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดมขึ้น  เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนนักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัย เทคนิคเดชอุดมเป็นผู้ มีวินัย 
สะอาด และจิตอาสา และระหว่างการด าเนินงานตามโครงการผู้ประเมินโครง 
การได้มีการวางแผนการ ก ากับ ติดตาม การให้ค าปรึกษาแก่ผู้ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องจนสิ้นสุดโครงการ   
ผู้ประเมินได้ด าเนินการประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการเป็นการตรวจสอบว่าโครงการส าเสร็จตาม
วัตถุประสงค์เพียงใด  และเพ่ือเป็นข้อมูลส าหรับการตัดสินใจในการปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินงานต่อไป 
อันจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องท าให้การด าเนินงานเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป 
2. วัตถุประสงค์ของการประเมินโครงการ  
2. 2.1 เพ่ือประเมินความเหมาะสมของโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน นักศึกษา 
ของวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ด้านบริบท  
2. 2.2 เพ่ือประเมินความเหมาะสมของโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน นักศึกษา 
ของวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ด้านปัจจัยน าเข้า  
2. 2.3 เพ่ือประเมินความเหมาะสมของโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน นักศึกษา 
ของวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ด้านกระบวนการ  
2. 2.4 เพ่ือประเมินความเหมาะสมของโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน นักศึกษา 
ของวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ด้านผลผลิต    
 
3. รูปแบบการประเมินโครงการ    
2. การประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน นักศึกษาของของวิทยาลัย เทคนิคเดชอุดมครั้งนี้ผู้
ประเมินประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินแบบ CIPP MODEL  ได้แก่การประเมินด้านบริบท ด้านปัจจัยน าเข้า 
ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต โดยแบ่งการประเมินออกเป็น 3 ระยะ คือ ระยะที่ 1 ประเมินด้านบริบท 
และประเมินด้านปัจจัยน าเข้า ระยะที่ 2 ประเมินด้านกระบวนการ และระยะที่ 3 ด้านผลผลิต    
แต่ละด้านมีกรอบการประเมินดังนี้ 
 
     



2. 1. การประเมินด้านบริบท เพ่ือช่วยในการก าหนดวัตถุประสงค์ของโครงการ ความเป็นไปได้ของโครงการ  
วัตถุประสงค์ของโครงการชัดเจน เหมาะสม สอดคล้องกับนโยบายขององค์กร  
2. 2. การประเมินด้านปัจจัยน าเข้า เพ่ือใช้ข้อมูลตัดสินปัจจัยที่เก่ียวข้องกับโครงการ   
ว่าปัจจัย ที่ก าหนดไว้ในโครงการมีความเหมาะสมเพียงพอหรือไม่  กิจกรรม/แบบ/ทางเลือกที่ได้เลือกสรรแล้ว   
ที่ก าหนดไว้ในโครงการ มีความเป็นไปได้และเหมาะสมเพียงใด  
2. 3. การประเมินด้านกระบวนการ เพ่ือหาข้อดีและข้อบกพร่องของการด าเนินงานตามขั้นตอนที่ก าหนด  
การก ากับ ติดตามและเป็นการรายงานผลการปฏิบัติงานของโครงการ  
2. 4. การประเมินด้านผลผลิต เพ่ือดูผลที่เกิดขึ้นเม่ือสิ้นสุดโครงการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ของโครงการ 
หรือไม่ใน 2 ด้านได้แก่      
2. 4. 4.1 ด้านพฤติกรรมของนักเรียน นักศึกษาที่เกิดจากการด าเนินงานตามโครงการส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมนักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม  
2. 4. 4.2 ด้านคะแนนคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน นักศึกษาด้าน วินัย สะอาด และจิตอาสา ของนักเรียน 
นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 
   
4. ผลการประเมินโครงการ  
1. ผลการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน นักศึกษาของวิทยาลั ยเทคนิคเดชอุดม ด้าน
บริบท โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.02  เม่ือพิจารณา  เป็นรายข้อพบว่าทุกข้ออยู่ในระดับมาก 
ผลการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ด้านปัจจัยน าเข้า โดยรวมอยู่
ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.00 เม่ือ พิจารณา เป็นรายข้อพบว่าทุกข้ออยู่ในระดับมาก ผลการประเมิน
โครงการมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของวิทยาลัย เทคนิคเดชอุดม ด้านกระบวนการ  โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.99 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าทุกข้ออยู่ในระดับมาก ผลการประเมินโครงการส่งเสริม
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ด้านผลผลิต โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.49 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าส่วนใหญ่ อยู่ในระดับมาก และคะแนนคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน 
นักศึกษาด้านวินัย สะอาด จิตอาสาของวิทยาลัย เทคนิคเดชอุดม โดยรวมนักเรียน นักศึกษาได้คะแนนจากการ
ประเมินของครูผู้สอนต้ังแต่ร้อยละ 80 ของคะแนนเต็มคิดเป็นร้อยละ 92.68  
1. จากผลการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 
พบว่า ประสบความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการคือนักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดมเป็น
ผู้มีวินัย ช่วยรักษาความสะอาดและเป็นผู้มีจิตอาสาเพ่ิมมากขึ้นส่งผลให้วิทยาลัยได้รับรางวัลท้ังในระดับจังหวัด 
ระดับภาค และได้รับรางวัลสถานศึกษาต้นแบบคุณธรรมในปีการศึกษา 2562 ซ่ึงความส าเร็จดังกล่าวมีผลมา
จาก 
1. 1. ผู้บริหารให้การส่งเสริม สนับสนุนการด าเนินงานกิจกรรมของโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
ของวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 
1. 2. ผู้บริหารให้การการสนับสนุน ด้านงบประมาณที่เพียงพอเหมาะสม และจัดแหล่งเรียนรู้ เพ่ิมเติมให้แก่
นักเรียนนักศึกษา 
1. 3. ผู้บริหารมีการบริหารอย่างเป็นระบบ คือมีการศึกษาสภาพปัญหาและหาแนวทางแก้ไข มีแผนในการ
ด าเนินกิจกรรมชัดเจน ด าเนินการตามแผน มีการนิเทศ ก ากับติดตาม ประเมินผล ให้ความช่วยเหลือแ ละเอา
ใจใส่อย่างต่อเนื่อง     
   



ชื่องานวิจัย  รูปแบบการติดตามนักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดมเพ่ือป้องกัน
ปัญหาการออกกลางคันโดยน าระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการ 

ชื่อผู้วิจัย    นายพงศักดิพล  ทาแก้ว 
ปีที่วิจัย     2561-2562 
 

บทคัดย่อ 
 
กกกกกกกการวิจัยเรื่องรูปแบบการติดตามนักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม เพ่ือป้องกันปัญหา
การออกกลางคันโดยน าระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาผู้มีส่วนเก่ียวข้อง
กับการออกกลางคันของนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม เพ่ือพัฒนารูปแบบการติดตามนักเรียน 
นักศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม เพ่ือป้องกันปัญหาการออกกลางคัน โดยน าระบบสารสนเทศมาใช้ในการ
บริหารจัดการ  และเพ่ือทดลองและประเมินการใช้รูปแบบการติดตามนักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยเทคนิค
เดชอุดม  เพ่ือป้องกันปัญหาการออกกลางคัน โดยน าระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการ ผู้วิจัยแบ่ง
การด าเนินการออกเป็น 3 ขั้นตอนมีขอบเขตการวิจัยดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาผู้มีส่วนเก่ียวข้องกับการออก
กลางคันของนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม แบ่งเป็น 2 กิจกรรมได้แก่ ศึกษาเอกสารและงานวิจัย
ที่เก่ียวข้องกับผู้มีส่วนเก่ียวข้องกับการออกกลางคันของ นักเรียน นักศึกษา และตรวจสอบความเหมาะสมของ
ผู้มีส่วนเก่ียวข้องกับการออกกลางคันของนักเรียน นักศึกษา ขั้นตอนที่ 2 พัฒนารูปแบบการติดตามนักเรียน 
นักศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม เพ่ือป้องกันปัญหาการออก  กลางคัน โดยการน าระบบสารสนเทศมาใช้ 
ในการบริหารจัดการ ได้แก่ วิเคราะห์หน้าที่ สภาพปัญหาและสิ่งที่ต้องการ ของผู้ มีส่วนเก่ียวข้องกับการออก
กลางคันของนักเรียน นักศึกษา จัดหาระบบสารสนเทศการติดตามนักเรียน นักศึกษา เพ่ือป้องกันปัญหาการ
ออกกลางคัน  สร้างรูปแบบการติดตามนักเรียน นัก ศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม โดยการน าระบบ
สารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการ ขั้นตอนที่ 3 ทดลองและประเมินการใช้รูปแบบการติดตามนักเรียน 
นักศึกษาเพ่ือป้องกันปัญหาการออกกลางคันของวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม โดยน าระบบสารสนเทศมาใช้ใน 
การบริหารจัดการ 
กกกกกกกผลการวิจัยพบว่า     
กกกกกกก1. ผู้มีส่วนเก่ียวข้องกับการออกกลางคันของนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม พบว่า
ประกอบด้วย นักเรียน นักศึกษา ครอบครัว ครูผู้สอน งานการเงิน  งานทะเบียน งานประชาสัมพันธ์ งาน
กิจกรรมนักเรียนนักศึกษา งานครูที่ปรึกษา  งานปกครอง งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน งานสวัสดิการ
นักเรียนนักศึกษา  แผนกวิชา  งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนงานวัดผลและประเมินผล  และงาน
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี งานครูที่ปรึกษา และครูที่ปรึกษา  
กกกกกกก2. รูปแบบการติดตามนักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม เพ่ือป้องกันปัญหาการออก
กลางคัน โดยน าระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการ ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบได้แก่ วัตถุประสงค์
ของรูปแบบ องค์ประกอบของรูปแบบ การด าเนินงานของรูปแบบ การประเมินผลและเง่ือนไขการน าไปใช้   
โดยมีวัตถุประสงค์ของรูปแบบ เพ่ือป้องกันปัญหาการออกกลางคันของนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคเดช
อุดม องค์ประกอบของรูปแบบประกอบด้วย 2 ส่วนได้แก่ ผู้ มีส่วนเก่ียวข้องกับการออกกลางคันของนักเรียน 
นักศึกษา และระบบสารสนเทศการติดตามนักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม  ส าหรับการ 
 



ด าเนินงานของรูปแบบ ด าเนินการตามกระบวนการ  (PDCA) และหลักการมีส่วนร่วมได้แก่ การร่วมวาง
แผนการให้ความรู้เก่ียวกับการใช้งานระบบสารสนเทศการติดตามนักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยเทคนิค 
เดชอุดมแก่ผู้ มีส่วนเก่ียวข้อง ร่วมด าเนินการให้ความรู้เก่ียวกับการใช้งานระบบสารสนเทศการติดตามนักเรียน 
นักศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดมแก่ผู้ มีส่วนเก่ียวข้อง  ร่วมด าเนินการน าระบบสารสนเทศการติดตาม
นักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดมมาใช้  ร่วมก ากับ ติดตามการใช้งานระบบสารสนเทศการ
ติดตามนักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม  ร่วมประเมินผลการใช้งานระบบสารสนเทศการติดตาม
นักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม  ร่วมพิจารณาน าผลการประเมินมาปรับ /พัฒนาการด าเนินงาน
ของรูปแบบการติดตามนักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม โดยน าระบบสารสนเทศมาใช้ในการ
บริหารจัดการ   ส าหรับการประเมินผลรูปแบบ  ได้แก่ ร้อยละของการออกกลางคันของนักเรียน นักศึกษา
วิทยาลัยเทคนิค เดชอุดม และประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการติดตามนัก เรียน  นั กศึกษาของ
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม  เพ่ือป้องกันปัญหาการออกกลางคัน โดยน าระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหาร
จัดการ นอกจากนี้ เง่ือนไขการน าไปใช้ ได้แก่ ผู้มีส่วนเก่ียวข้องกับการออกกลางคันของนักเรียน นักศึกษา
จะต้องมีและสามารถใช้งานอินเตอร์เน็ตผ่านคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์มือถือหรือแทบเลตได้ สถานศึกษาต้อง
ให้ความรู้เก่ียวกับการใช้งานระบบสารสนเทศการติดตามนักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดมแก่ผู้ มี
ส่วนเก่ียวข้อง และผู้บริหารต้องก ากับ ติดตามและประเมินผลการใช้งานระบบสารสนเทศการติดตามนักเรียน 
นักศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดมอย่างต่อเนื่อง 
กกกกกกก3. ทดลองและประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการติดตามนักเรียน นักศึกษาเพ่ือป้องกันปัญหา
การออกกลางคันของวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม โดยน าระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการ พบว่า 
จ านวนนักเรียนนักศึกษาที่ออกกลางคันลดลง และความคิดเห็นของผู้ มีส่วนเก่ียวข้องที่มีต่อรูปแบบการติดตาม
นักเรียน นักศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม เพ่ือป้องกันปัญหาการออกกลางคัน โดยน าระบบสารสนเทศ
มาใช้ในการบริหารจัดการ โดยรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด   
 
 


