
กำหนดการ 
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการเตรียมความพร้อมเป็นศูนย์รับรองคุณวุฒิวิชาชีพ 

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔ 
วันที่ ๑๗-๑๘  มิถุนายน ๒๕๖๕ 

.............................................................. 
วันที่ ๑๗  มิถุนายน ๒๕๖๕ 
 ๐๘.๐๐ - ๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียน  ตรวจวัดอุณหภูมิ 
 ๐๙.๐๐ - ๐๙.๓๐ น. พิธีเปิด 
    -  นายลิขิต  พลเหลา  ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษา 
        ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔  ประธานพิธี 
    -  นายสุรำภะ  สุรำไพ  ผู้อำนวยสำนักพัฒนายุทธศาสตร์และความร่วมมือ 
                                           อาชีวศึกษากล่าวรายงานวัตถุประสงค์ 
 ๐๙.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. บรรยายให้ความรู้  โดย  นายสำรวย  เพ็งอ้น  วิทยากร 
    -  ความสำคัญของมาตรฐานอาชีพ 
    -  การจัดเตรียมเอกสาร  สถานที่ และเจ้าหน้าที่สอบ เพื่อขอยื่นเป็นศูนย์ 

   รับรองคุณวุฒิวิชาชีพ 
-  วิธีวิเคราะห์อาชีพ  จัดทำเอกสารที่จะขอจัดตั้ง 

 ๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหาร 
 ๑๓.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. ภาคปฏิบัติ 
    -  ปฏิบัติการวิเคราะห์อาชีพ  จัดทำเอกสารที่จะขอจัดตั้ง 
วันที่ ๑๘  มิถุนายน ๒๕๖๕ 
 ๐๘.๐๐ - ๐๘.๓๐ น. รายงานตัว  ตรวจวัดอุณหภูมิ 
 ๐๘.๓๐ - ๑๑.๐๐ น. -  นำเสนอผลการวิเคราะห์  และความก้าวหน้าในการจัดทำเอกสารและ 

   อาชีพที่ตัดสินใจเลือก 
 ๑๑.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.      ปฏิบัติการเตรียมเอกสารบุคลากร  พื้นที่ที่ใช้เป็นศูนย์ประเมิน/ทดสอบ 
 ๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น.   พักรับประทานอาหาร 
     ๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. -  การเป็นเจ้าหน้าที่สอบ  (EXAMINER) 
 ๑๕.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. การปรับประยุกต์ใช้มาตรฐานอาชีพร่วมกับการจัดการเรียนการสอน (OBE) 
 ๑๖.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. ตอบข้อซักถาม  ปิดการฝึกอบรม 

............................................................. 
หมายเหตุ    พักเบรก เวลา ๑๐.๓๐ น.  และ ๑๕.๐๐ น. 

สิ่งท่ีผู้เข้าฝึกอบรมต้องเตรียมคอมพิวเตอร์ Note Book ทุกคน/ทุกสาขาวิชา  สายปลั๊กพ่วงต่อ 
พร้อมปริ้นท์เตอร์ 



คำกล่าวเปิดการอบรม 
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการเตรียมความพร้อมเป็นศูนย์รับรองคุณวุฒิวิชาชีพ 

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔ 
................................................................... 

 
ท่านวิทยากร คณะผู้จัดการฝึกอบรม เจ้าหน้าที่   และผู้เข้ารับการอบรมทุกท่าน 

ผมรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้รับเชิญให้เป็นประธาน   ในพิธีเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัตกิาร
การเตรียมความพร้อมเป็นศูนย์รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ เพ่ือให้เป็นไปตาม
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ  องค์กรมหาชน  ในครั้งนี้ 

ทำไมต้องมมีาตรฐานอาชีพ ?  ผมคิดว่าหลาย ๆ อาชีพในบ้านเรา    ใครอยากประกอบอาชีพ
อะไรก็ทำกันอย่างอิสระ ไม่มีมาตรฐานมากำกับ ทำให้ผู้บริโภคเสียประโยชน์จากการได้รับบริการ
อย่างมืออาชีพ (แต่จ่ายตังค์เต็มที่) ดงันั้นมาตรฐานอาชีพจะช่วยยกระดับการผลิต และการบริการ
เพ่ือให้ผู้บริโภคได้รับประโยชน์สูงสุด และช่วยให้ผูท้ี่ไม่ใช้มืออาชีพพัฒนาตนเองไปสู่มาตรฐานที่

ควรจะเป็นด้วย   ผมจึงเห็นว่ามาตรฐานอาชีพจำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ 
การกำหนดมาตรฐานอาชีพ รศ.ดร. ชนะ กสิภาร์ เสนอแนะให้เจ้าของอาชีพเป็นผู้ทำโดย

ใช้เทคนิค Functinal Analysis  เพ่ือให้สามารถประยุกต์ไช้ความรู้ ความสามารถ ทักษะ เจตคติ 
รวมเรียกว่าสมรรถนะที่ตอ้งการของอาชีพนั้นๆ แล้วนำมาตรฐานอาชีพนั้นไปกำหนดเป็นหลักสูตร
เพ่ือพัฒนาคนให้ได้ตามมาตรฐานอาชีพ เรียกว่าหลักสูตรฐานสมรรถนะ   (Competency Base) 
นอกจากนั้นยังนำไปกำหนดเป็นกรอบคุณวุฒิในการประเมินคนเพ่ือรับรองคน ๆ นั้นว่ามีคุณวุฒิ
วิชาชีพเพียงพอในการประกอบอาชีพหรือไม่อย่างไร 
 สำหรับในครั้งนี้ผมขอขอบคุณ คุณสำรวย  เพ็งอ้น ซึ่งเป็นวิยากรในคร้ังนี้ที่ได้เสียสละเวลา
เดินทางมาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรมใน ๒ วันนี้ 

บัดนี้ ได้เวลาอันสมควรแล้ว ผมขอเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ ณ บัดนี้ และขอให้การ 
อบรมในครั้งนี้บรรลุตามวัตถุประสงค์ทุกประการ และขอให้ผู้เข้ารับการอบรมได้นำความรู้ที่ได้ใน 
๒  วันนี้ ไปพัฒนาตนเองทั้งความรู้ความสามารถและสรรถนะ เพ่ือนำไปใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิด
ประโยชน์ต่อตนเอง สังคม และประเทศชาติต่อไป 
 

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



คำกล่าวรายงาน 
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการเตรียมความพร้อมเป็นศูนย์รับรองคุณวุฒิวิชาชีพ 

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔ 
................................................................... 

 
กราบเรีบนท่านประธาน  นายลิขิต  พลเหลา  ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษา 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔  ที่เคารพ 
 กระผมขอขอบพระคุณท่านที่เสียสละเวลามาเป็นประธาน ในโครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการการเตรียมความพร้อมเป็นศูนย์รับรองคุณวุฒิวิชาชีพ  สถาบันการอาชีวศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ๔  ในครั้งนี้  ซึ่งใช้ระยะเวลาในการฝึกอบรม ในวันที่ ๑๗ - ๑๘  มิถุนายน 
๒๕๖๕  รวม ๒ วัน  โดยการจัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติ  มวีัตถุประสงค์คือ ๑) เพื่อพัฒนาองค์
ความรู้ในการครูมือาชีพ เพ่ือให้ผู้เรียน  ประชาชนที่สนใจ  นำไปสู่ช่างฝีมือระดับมืออาชีพ ๒) 
สถานศึกษา  สามารถจัดตั้งเป็นศูนย์ทดสอบมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ  สถาบันเป็นศูนย์รับรอง
สมรรถนะตามมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ  ๓)  ผู้เรียน หรือผู้อบรม ได้ผ่านการทดสอบที่ได้
มาตรฐาน  นำไปปรับวุฒแิละเพ่ิมรายได้ในการทำงาน  
 โดยในการอบรมเชิงปฏิบตัิการในครั้งนี้  ได้รับความร่วมมือจาก ผู้บริหารสถานศึกษา  รอง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา  ครูผู้สอนในหลักสูตรต่าง ๆ ที่สถาบันเปดิทำการจดัการเรียนการสอน 
จำนวน ๑๘  สาขา  มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้  ๓๙  คน  และได้รับความร่วมมือจาก  ท่าน
สำรวย  เพ็งอ้น ซึ่งเป็นวยิากรในคร้ังนี้ที่ได้เสียสละเวลาเดินทางมาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้
และนำฝึกปฏิบัติเพื่อให้เกิดเป็นรูปธรรมแก่ผู้เข้ารับการอบรมใน ๒ วันนี้ 
 บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้ว  กระผมใคร่ขอเรียนเชิญท่านประธานได้กล่าวเปิดการอบรม
เชิงปฏิบัติการการเตรียมความพร้อมเป็นศูนย์รับรองคุณวุฒิวิชาชีพ  ของสถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔   ขอกราบเรียนเชิญ 
 

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

 
 
 



 
 
 

สรุปกิจกรรมโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่  
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สำนักพัฒนากิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔ 

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ 



คำนำ 
 
 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔  ได้ดำเนินการรับสมัครนักศึกษาใหม่  ประจำปี
การศึกษา ๒๕๖๕  ในจำนวน ๒๐ สาขาวิชา  ๗  สถานศึกษา  ซ่ึงในปัจจุบันมีผู้สนใจสมัครและลงทะเบียน
จำนวน ๒๙๖  คน  ซ่ึงสถาบันมีความจำเป็นที่จะต้องมีการชี้แจงกฏ   ระเบียบ  ข้อบังคับ  แนวทางปฏิบัติ
ให้กับนักศึกษาใหม่นี้ทั้งหมด   อีกทั้งการลงทะเบียน  การกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา  (กยศ.) การติดต่อกับสถาบัน
ในยุคดิจิตอล เช่น โทรศัพท์ Facebook   Line  ฯลฯ  ซึ่งจะเป็นการอำนวยความสะดวกกับผู้เรียน  และให้
นักศึกษาได้พบปะกับผู้บริหารในสถาบัน   เจ้าหน้าที่ท่ีให้บริการ  สำนักต่าง ๆ ที่รับผิดชอบและเกี่ยวข้องกับ
นักศึกษา  อีกทั้งนักศึกษาจะได้พบปะ  พูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เพราะนักศึกษาบางคนไม่ได้สำเร็จมา
จากสถานศึกษาเดียวกัน   ได้รู้จักคุ้นเคย  มีกิจกรรมการละลายพฤติกรรม  ชี้แนะแนวทางวิธีการเรียนเพื่อให้
สำเร็จการศึกษา 
 สำนักพัฒนากิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ  จึงได้มีการกำหนดให้มีโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา
ใหม่  ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕  ในวันที่ ๓๐  มิถุนายน ๒๕๖๕  ณ อาคารวิทยบริการ  สถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔   ซึ่งเอกสารฉบับนี้คงเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่นำไปศึกษาเพื่อการ
พัฒนารูปแบบและวิธีการต่อไปในอนาคต 
 

 
สำนักพัฒนากิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ 

       คณะดำเนินการ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สารบัญ 
            หน้า 
คำนำ 
ส่วนที่ ๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ ๑ 
 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔  (Institute of Vocational education 
Northeastern Region ๔)  สถานที่ตั้ง  เลขที่ 632  ถนนวาริน-พิบูล  ตำบลบุ่งไหม  อำเภอวารินชำราบ  จังหวัด
อุบลราชธานี  34190   https://www.ivene4.ac.th  Tel 045 210691  
มีสถานศึกษาในสังกัดจำนวน 7 แห่ง ดังนี้ 

๑. วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี  ที่ตั้ง  เลขท่ี 5 ถนนเเจ้งสนิท     อำเภอเมือง อุบลราชธานี    
Tel  045 255-047 

๒. วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี  เลขที่ 410 ถนนพรหมราช  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  
อุบลราชธานี 

๓. วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม  เลขที่ 377 หมู่ 30 ถ.โชคชัย–เดชอุดม  ต.เมืองเดช อ.เดชอุดม จ.
อุบลราชธานี ไปรษณีย์   34160     Email: dtec@dtec.ac.th  Tel: 045-429-050 

๔. วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ  358 หมู่ 8 ถนนกสิกรรม ตำบลหนองครก อำเภอเมืองศรีสะเกษ 
จังหวัดศรีสะเกษ 33000 

๕. วิทยาลัยเทคนิคยโสธร  เลขที่  96 หมู่ 1 ถนนแจ้งสนิท ตำบลสำราญ อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร  
045-709-100 

๖. วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ  ถนนกสิกรรม ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000 
โทรศัพ์ 045-612886 

๗. วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ  ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ 37000 
ข้อมูลบุคลากร 

๑. นายลิขิต พลเหลา  ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔ 
๒. นายจิระวัฒน์  ชวลิต  รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔ 
๓. ดร.ประดิษฐ์  พาชื่น  รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔ 
๔. นายวินัย   จันทรเกษม ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔ 
๕. นายสุรำภะ  สุรำไพ  ผู้อำนวยสำนักพัฒนายุทธศาสตร์และความร่วมมืออาชีวศึกษา 
๖. ดร.ชุมสันติ  แสนทวีสุข ผู้อำนวยการอาชีวศึกษาบัณฑิต 
๗. น.ส. นพรัตน์  ศรีชื่น  พนักงานราชการ 
๘. น.ส. กนกวรรณ  ศรีจันทร์ พนักงานราชการ 
๙. นายกัมพล  หนูทอง  พนักงานราชการ 
๑๐. น.ส.อ้อย  กาลพันธ์  พนักงานราชการ 
๑๑. น.ส.พิมพ์ชนก  นามเหลา พนักงานราชการ 
๑๒. นางสาวรุ่งฤดี  พรหมนาม พนักงานราชการ 
๑๓. น.ส. นันทนา  ซื่อจริง  เจ้าหน้าที่ 



๑๔.  น.ส.สภุัสสร มนตรีโพธิ์ เจ้าหน้าที่ 
๑๕. นายสมพร  วงค์คำเหลา นักการภารโรง 
๑๖. นายอลงกรณ์  ประทุมแพง นักการภารโรง 
๑๗. นางบุญยู้  วงค์คำเหลา แม่บ้าน 
๑๘. นายธีรภัทธ  สุขไสย  พนักงานขับรถ 
๑๙. นายวินัย  นุแล  ยามรักษาการณ์ 

รายช่ือผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด 
๑. นายธาตรี  พิบูลมณฑา  ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 
๒. นางลฎาภา  แสวงทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี 
๓. นายรุ่งวิจักษ์  หวังมวนกลาง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 
๔. นายณัฐวิชญ์  ศิริรัชฎานนท์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 
๕. นายไพบูลย์  มีศิลป์  ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ 
๖. นายสมปอง    ทองศรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยโสธร 
๗. นายสำรวย    โพธิ์ไทรย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ 

ข้อมูลนักศึกษา 
สถานศึกษา สาขาวิชา แผนรับ ทล.บ.๑ ทล.บ.๒ ตกค้าง รวม 

วิทยาลัยเทคนิค
อุบลราชธานี 

เทคโนโลยียานยนต์ ๒๐ ๓๕    
เทคโนโลยีไฟฟ้า ๒๐ ๑๔    
เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ 

๒๐ ๑๒    

เทคโนโลยีการผลิต ๒๐ ๒๔ - -  
วิทยาลัยอาชีวศึกษา
อุบลราชธานี 

การบัญชี ๒๐ ๓๖    

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะ
เกษ 

เทคโนโลยียานยนต์ ๒๐ ๑๒    
เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล ๒๐ ๒๓    
เทคโนโลยีไฟฟ้า ๒๐ ๑๔    
การบัญชี ๒๐ ๑๐    

วิทยาลัยการอาชีพศรี
สะเกษ 

เทคโนโลยีการผลิต ๒๐ ๒๑    
เทคโนโลยีสารสนเทศ ๒๐ ๒    

       
       
       



       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 



๑๕.  
 



๑๖.  
  
 
 
  
 



 
 
 
 


