
1. ช่ือโครงการ : ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ  V-NET  ระดับ  ปวช.3 และ  ปวส.2 

 ผูประสานงาน ชื่อ –นามสกุล :  นายจิรโรจน  วิเชยีรเพริศ 

      ตําแหนง : หัวหนางานวดัผลและประเมินผล 

 โทรศัพทมือถือ : 097-130-3033 
 

2. 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 
 

3. วัตถุประสงค 

1. เพ่ือเตรียมความพรอมในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET)   

2. เพ่ือทดสอบความรูและความคิดของนักเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

3. เพ่ือนําผลการสอบไปใชในการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนของสถานศึกษา 

4. เพ่ือนําผลการทดสอบไปใชในการประเมินผลการเรียนรูของนักเรียนระดับชาติ 

5. เพ่ือนําผลการทดสอบไปใชในการประกันคุณภาพการศึกษา 

6. เพ่ือมอบทุนการศึกษาแกนักเรียน นักศึกษาท่ีมีผลคะแนนสอบ V-net สูงท่ีสุด จํานวน 12 ทุน 
 

4. ผลผลิตของโครงการ (Output) : 

นักศึกษาระดับชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ปท่ี 2 และประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

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

5. ผลลัพธของโครงการ (Outcome) : 

นักศึกษาระดับชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ปท่ี 2 และประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. กลุมเปาหมาย : 

เชิงปริมาณ : นักศึกษาระดับชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ปท่ี 2 และ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปท่ี 3 ทุกแผนก เขารับการทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ 

(V-NET) ทุกคน 

เชิงคุณภาพ : นักศึกษาระดับชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ปท่ี 2 และ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปท่ี 3 ทุกแผนก เขารับการทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (V-

NET) ทุกคน 
 

7. พ้ืนท่ีดําเนินการ :  วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี 
 

8. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ : ผลการทดสอบผานตามเกณฑมาตรฐานของ สทศ. รอยละ 80 
 

9. 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 2562 – มีนาคม 2563  
เชิงคาใชจาย รวมคาใชจายท้ังส้ิน  20,000 บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10. 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. จัดทําโครงการและ
เสนออนุมัติ 

    
นักศึกษาระดับชั้น 
ประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง 

(ปวส.) ปที่ 2 และ
ประกาศนียบัตร

วิชาชีพ (ปวช.) ปที่ 
3 ทุกแผนก เขารับ
การทดสอบทาง

การศึกษาแหงชาติ 
(V-NET) ทุกคน 

วิทยาลัยเทคนิค
อุทัยธาน ี

- - - 20,000.00 

2. แตงต้ัง
คณะกรรมการสอน
เสริมความรูเพื่อเตรียม
ความพรอมในการ
ทดสอบ V-NET 

 
 

  

3. ประชุม
คณะกรรมการการเพื่อ
ชี้แจงขั้นตอนการสอน
เสริมในรายวิชาที่สอบ 
V-NET 

    

4. จัดทําตารางสอบ
เสริม V-NET ในแตละ
รายวิชา 

    

5. สอนเสริมความรูให
นักศึกษาชั้น ปวส.2 
และ ปวช.3 ตามตาราง
ที่จัดไว 

 
 

  

6. ดําเนินการทดสอบ
ตามรางของ สทศ.  

 
 

 

7. สรุปผลรายงานผล
ดําเนินโครงการ 

  
  
รวมเงิน    20,000.00 

งบประมาณรวมทั้งโครงการ - - - 20,000.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


