
1. ช่ือโครงการ : ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ  V-NET  ระดับ  ปวช.3 และ  ปวส.2 
     ผูประสานงาน ชื่อ –นามสกุล :  - 

          ตําแหนง : หัวหนางานวัดผลและประเมินผล 
     โทรศัพทมือถือ : - 
 

2. ความสัมพันธสอดคลองของโครงการ 
1) ดานความพอประมาณ 

- พอประมาณกับเวลาท่ีใชดําเนินกิจกรรมตั้งแตเตรียมการ จัดทํา และสรุปประเมินผลโครงการ 
- พอประมาณกับความสามารถของครู ผูปกครอง และนักเรียน นักศึกษา ท่ีจะชวยกันดําเนินงาน

ในโครงการไดอยางมีประสิทธิภาพ 
- พอประมาณกับวัสดุ อุปกรณตาง ๆ ท่ีตองใชในการดําเนินโครงการ 
 

2) ดานการมีเหตุผล 
- เปนการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาดานอาชีวศึกษา 
- เปนการพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยท่ีสมบรูณ  
- ยึดหลักวาผูเรียน นักศึกษาทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได  
- การสรางนักเรียน นักศึกษาใหเปนบุคคลแหงการเรียนรู  
- เพ่ือใหนักเรียน นักศึกษามีความรูความสามารถในการปฏิบัติงานทักษะทางวิชาชีพไดอยางมี  

ประสิทธิภาพ 
 

3) ดานการมีภูมิคุนกันท่ีดี 
- มีการตั้งกรรมการดําเนินงานและเตรียมจัดกิจกรรมเปนอยางดี  
- มีการตั้งกรรมการดําเนินงานรับผิดชอบดานตาง ๆ ใหชัดเจน  
- มีการประชุมปรึกษาหารืออยางเสมอ  
- มีการประเมินการทํางานเปนระยะแลวนําผลมาใชปรับปรุงการทํางานตอไป  
- มีการประเมินการทํางาน สรุปงาน แลวนําผลมาใชปรับปรุงวางแผนการทํางานครั้งตอไป 

4) เง่ือนไขความรู 
- องคความรูท่ีไดรับดานการจัดการเรียนการสอนของครูนําไปพัฒนาตอยอด  
- ความรูฝกทักษะใหนักเรียนรูจักคิด วิเคราะหและปฏิบัติงาน  
- รูจักวางแผนในการทํางาน  
- ความรูดานการสรุปผลและการประเมินงาน 

5) เง่ือนไขคุณธรรม 
- มีความรับผิดชอบในหนาท่ีของครูและนักเรียน นักศึกษา  
- ประหยัดการใชงบประมาณ วัสดุอยางคุมคา  
- ความขยันอดทน  
- สรางสามัคคีใหเกิดข้ึนในหมูคณะ 
 
 



6) สังคม 
- นักเรียน นักศึกษา มีสวนรวมในการดูแลชวยเหลือเก้ือกูลซ่ึงกันและกัน  
- นักเรียน นักศึกษามีความรูรักสามัคคี  
- วิทยาลัยฯ เกิดความเขมแข็งภายในองคกร 

7) เศรษฐกิจ 
ใชทรัพยากรและสิ่งแวดลอมอยางคุมคา 

8) ส่ิงแวดลอม 
ใชและรักษาสิ่งแวดลอม ทรัพยากรใหคงอยูอยางยั่งยืน 

9) วัฒนธรรม 
การรักษากฎกติกา และความมีน้ําใจชวยเหลือเก้ือกูลกัน 

3. หลักการและเหตุผล 
ดวยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (องคการมหาชน ) (สทศ.) ไดมีนโยบายใหมีการจับ

สอบมาตรฐานทางวิชาการและวิชาชีพของนักเรียน นักศึกษาท่ีกําลังศึกษาอยูในระดับชั้นประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ปท่ี 2 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปท่ี 3 เพ่ือนําผลการประเมินไปใชเปนขอมูล
วัดคุณภาพผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูของผูเรียนและใชเปนเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
ตอไป 

ดังนั้น เพ่ือใหดําเนินการบรรลุไปตามวัตถุประสงค วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี จึงดําเนินโครงการ 
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET)  ประจําปการศึกษา 2562 
 

4. วัตถุประสงค 
1. เพ่ือเตรียมความพรอมในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET)   
2. เพ่ือทดสอบความรูและความคิดของนักเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
3. เพ่ือนําผลการสอบไปใชในการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนของสถานศึกษา 
4. เพ่ือนําผลการทดสอบไปใชในการประเมินผลการเรียนรูของนักเรียนระดับชาติ 
5. เพ่ือนําผลการทดสอบไปใชในการประกันคุณภาพการศึกษา 
6. เพ่ือมอบทุนการศึกษาแกนักเรียน นักศึกษาท่ีมีผลคะแนนสอบ V-net สูงท่ีสุด จํานวน 12 ทุน 

 

5. ผลผลิตของโครงการ (Output) : 
นักศึกษาระดับชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ปท่ี 2 และประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

(ปวช.) ปท่ี 3 ทุกแผนก เขารับการทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (V-NET) ทุกคน 
 

6. ผลลัพธของโครงการ (Outcome) : 
นักศึกษาระดับชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ปท่ี 2 และประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

(ปวช.) ปท่ี 3 ทุกแผนก เขารับการทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (V-NET) ไมนอยกวารอยละ 80 
 

7. กลุมเปาหมาย : 
เชิงปริมาณ : นักศึกษาระดับชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ปท่ี 2 และประกาศนียบัตร

วิชาชีพ (ปวช.) ปท่ี 3 ทุกแผนก เขารับการทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (V-NET) ทุกคน 



เชิงคุณภาพ : นักศึกษาระดับชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ปท่ี 2 และประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) ปท่ี 3 ทุกแผนก เขารับการทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (V-NET) ทุกคน 

 

8. พ้ืนท่ีดําเนินการ :  วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี 
 

9. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ : ผลการทดสอบผานตามเกณฑมาตรฐานของ สทศ. รอยละ 80 
 

10. ตัวช้ีวัดเปาหมายโครงการ : 
 

ตัวชีวัด หนวยนับ 
เชิงปริมาณ นักศึกษาระดับชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ปท่ี 2 และ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปท่ี 3 ทุกแผนก เขารับการทดสอบทาง
การศึกษาแหงชาติ (V-NET) ทุกคน 

 

เชิงคุณภาพ นักศึกษาระดับชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ปท่ี 2 และ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปท่ี 3 ทุกแผนก เขารับการทดสอบทาง
การศึกษาแหงชาติ (V-NET) ทุกคน 

 

เชิงเวลา ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564  
เชิงคาใชจาย รวมคาใชจายท้ังส้ิน  25,000 บาท 

 

11. ข้ันตอน/วิธีดําเนินการ และหมวดเงินท่ีใช: 

ขั้นตอน/วิธีดาํเนินการ 

ดําเนินการใน 
ไตรมาส () เปาหมาย (เชน 

ใคร จํานวนครั้ง 
เรื่อง ฯลฯ) 

พ้ืนที่ดําเนินการ 
ระบุ ตาํบล/

อําเภอ 

หมวดเงิน (ระบุจํานวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 
งบ

ดําเนินงาน 
งบ

ลงทุน 

งบ
รายจาย

อ่ืน 

งบเงิน
อุดหนุน 

1. จัดทําโครงการและเสนอนุมัติ     นักศึกษาระดับชั้น 
ประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง 

(ปวส.) ปที่ 2 และ
ประกาศนียบัตร

วิชาชีพ (ปวช.) ปที่ 
3 ทุกแผนก เขารับ
การทดสอบทาง

การศึกษาแหงชาติ 
(V-NET) ทุกคน 

วิทยาลัยเทคนิค
อุทัยธาน ี

- - - 25,000.00 

2. แตงต้ังคณะกรรมการสอน
เสริมความรูเพื่อเตรียมความ
พรอมในการทดสอบ V-NET 

 
 

  

3. ประชุมคณะกรรมการการเพื่อ
ชี้แจงขั้นตอนการสอนเสริมใน
รายวิชาที่สอบ V-NET 

    

4. จัดทําตารางสอบเสริม V-NET 
ในแตละรายวิชา 

    

5. สอนเสริมความรูใหนักศึกษา
ชั้น ปวส.2 และ ปวช.3 ตาม
ตารางที่จัดไว 

 
 

  

6. ดําเนินการทดสอบตามราง
ของ สทศ.  

 
 

 

7. สรุปผลรายงานผลดําเนิน
โครงการ 

  
  

รวมเงิน    25,000.00 
งบประมาณรวมทั้งโครงการ - - - 25,000.00 

 


