
1. ช่ือโครงการ : สอบประเมินผลปลายภาคเรียน วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธาน ีระดับ ปวช./ปวส. 
    ผูประสานงาน ชื่อ –นามสกุล :  - 

          ตําแหนง : หัวหนางานวัดผลและประเมินผล 
     โทรศัพทมือถือ : - 
 

2. ความสัมพันธสอดคลองของโครงการ 
1) ดานความพอประมาณ  

1.1 พอประมาณกับเวลาท่ีใชดําเนินกิจกรรมตั้งแตเตรียมการ จัดทํา และสรุปประเมินผลโครงกา 
1.2 พอประมาณกับความสามารถของครู ผูปกครอง และนักเรียน นักศึกษา ท่ีจะชวยกัน

ดําเนินงาน ในโครงการไดอยางมีประสิทธิภาพ  
1.3 พอประมาณกับวัสดุ อุปกรณตางๆท่ีตองใชในการดําเนินโครงการ  
 

2) ดานการมีเหตุผล  
   2.1 เปนการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาดานอาชีวศึกษา  
   2.2 เปนการพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยท่ีสมบรูณ  
   2.3 ยึดหลักวาผูเรียน นักศึกษาทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได  
   2.4 การสรางนักเรียน นักศึกษาใหเปนบุคคลแหงการเรียนรู  
   2.5 เพ่ือใหนักเรียน นักศึกษามีความรูความสามารถในการปฏิบัติงานทักษะทางวิชาชีพไดอยางมี 
ประสิทธิภาพ  
 

3) ดานการมีภูมิคุนกันท่ีดี  
   3.1 มีการตั้งกรรมการดําเนินงานและเตรียมจัดกิจกรรมเปนอยางดี  
   3.2 มีการตั้งกรรมการดําเนินงานรับผิดชอบดานตางๆใหชัดเจน  
   3.3 มีการประชุมปรึกษาหารืออยางเสมอ  
   3.4 มีการประเมินการท างานเปนระยะแลวนําผลมาใชปรับปรุงการทํางานตอไป  
   3.5 มีการประเมินการทํางาน สรุปงาน แลวนําผลมาใชปรับปรุง วางแผนการทํางานครั้งตอไป  
 

4) เง่ือนไขความรู  
   4.1 องคความรูท่ีไดรับดานการจัดการเรียนการสอนของครูนําไปพัฒนาตอยอด  
   4.2 ความรูฝกทักษะใหนักเรียนรูจักคิด วิเคราะหและปฏิบัติงาน  
   4.3 รูจักวางแผนในการทํางาน  
   4.4 ความรูดานการสรุปผลและการประเมินงาน  
 

5) เง่ือนไขคุณธรรม  
   5.1 มีความรับผิดชอบในหนาท่ีของครูและนักเรียน นักศึกษา  
   5.2 ประหยัดการใชงบประมาณ วัสดุอยางคุมคา  
   5.3 ความขยันอดทน  
   5.4 สรางสามัคคีใหเกิดข้ึนในหมูคณะ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6) สังคม  
   6.1 นักเรียน นักศึกษา มีสวนรวมในการดูแลชวยเหลือเก้ือกูลซ่ึงกันและกัน  
   6.2 นักเรียน นักศึกษามีความรูรักสามัคคี  
   6.3 วิทยาลัยฯ เกิดความเขมแข็งภายในองคกร  
 

7) เศรษฐกิจ  
   7.1 ใชทรัพยากรและสิ่งแวดลอมอยางคุมคา  
 

8) ส่ิงแวดลอม  
   8.1 ใชและรักษาสิ่งแวดลอม ทรัพยากรใหคงอยูอยางยั่งยืน  
 

9) วัฒนธรรม  
9.1 การรักษากฎกติกา และความมีน้ําใจชวยเหลือเก้ือกูลกัน 

 

3. หลักการและเหตุผล 
การสอนเปนกิจกรรมท่ีสําคัญท่ีสุด ในกระบวนการจัดการศึกษา เพราะเปนการนําหลักสูตรไปใช

ปฏิบัติใหบรรลุจุดมุงหมายท่ีไดกําหนดไว คุณภาพของการศึกษาจะดีหรือไมนั้น ยอมข้ึนกับการสอน
เปนสําคัญ ซ่ึงจะทําหนาท่ีพัฒนา และเสริมสรางผูเรียนใหเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม และมี
ประสบการณการเรียนรูเพ่ิมข้ึน การวัดผลประเมินผลจึงเปนการติดตามผลการเรียนการสอนวา 
ผูเรียนบรรลุผลมากนอยเพียงใด   ตามธรรมชาติของผูเรียนแตละคน ข้ึนอยูกับการพัฒนาทาง
สติปญญาและทางรางกาย ซ่ึงมีความแตก-ตางกัน   

 งานวัดผลประเมินผลจึงไดจัดทําโครงการสอบประเมินผลปลายภาคเรียน วิทยาลัยเทคนิค
อุทัยธานี ระดับ ปวช./ปวส. ข้ึนเพ่ือใชประกอบในการพิจารณาสรุปผลการเรียนของนักเรียน 
นักศึกษา นําไปปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนการสอนใหดียิ่งข้ึนตอไป 

 

4. วัตถุประสงค 
- เพ่ือยกระดับคุณภาพทางการศึกษาของผูสําเร็จการศึกษา 
- เพ่ือเสริมสรางคุณลักษณะท่ีพึงประสงคใหแกผูสําเร็จการศึกษาและตรงตามความตองการของ

สถานประกอบการ    
- เพ่ือนําผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนาทางดานการเรียนการสอน 

 

5. ผลผลิตของโครงการ (Output) : 
นักเรียน นักศึกษาท่ีกําลังศึกษาในปการศึกษา 2563  และ 2564 
 - ระดับ  ปวช.  10  สาขาวิชา    10  สาขางาน 
 - ระดับ  ปวส.  10  สาขาวิชา    10  สาขางาน 
 
 

6. ผลลัพธของโครงการ (Outcome) : 
นักเรียน นักศึกษามีความรู ความสามารถในวิชาชีพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



7. กลุมเปาหมาย : 
เชิงปริมาณ : นักเรียน นักศึกษาท่ีกําลังศึกษาประจําปการศึกษา 2563 และ 2564 

    - ระดับ  ปวช.  10  สาขาวิชา    10  สาขางาน 
    - ระดับ  ปวส.  10  สาขาวิชา    10  สาขางาน 

  เชิงคุณภาพ :  นักเรียน นักศึกษามีความรู ความสามารถในวิชาชีพและวิชาพ้ืนฐาน 
 
 

 

8. พ้ืนท่ีดําเนินการ :  วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี 
 

 

9. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ :  
- กระบวนการประเมินผลการเรียน ระดับ ปวช. และ ปวส. ท่ีเหมาะสม 
- เครื่องมือประเมินผลการเรียน ระดับ ปวช. และ ปวส. 
- ขอสอบประเมินผลการเรียน ระดบั ปวช. และ ปวส. 
- นักเรียน นักศึกษาผานการประเมินผลการเรียน 

 

10. ตัวช้ีวัดเปาหมายโครงการ : 
 

ตัวชีวัด หนวยนับ 
เชิงปริมาณ นักเรียน นักศึกษาท่ีกําลังศึกษาในปการศึกษา 2563 และ 2564 

- ระดับ  ปวช.  10  สาขาวิชา    10  สาขางาน 
- ระดับ  ปวส.  10  สาขาวิชา    10  สาขางาน 

 

เชิงคุณภาพ นักเรียน นักศึกษามีความรู ความสามารถในวิชาชีพและวิชาพ้ืนฐาน  
เชิงเวลา 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564  

เชิงคาใชจาย รวมคาใชจายท้ังส้ิน  100,000 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 
งบเงินอุดหนุน 

1. จัดทําโครงการและเสนออนุมัติ     นักเรียน นักศึกษา
ที่กําลังศึกษาใน
ภาคเรียนที่ 2 ป
การศึกษา 2562 
และภาคเรียนที่ 1 
ปการศึกษา 2563 

วิทยาลัยเทคนิค
อุทัยธาน ี

- - - 100,000.00 

2. แตงต้ังคณะกรรมการจัดสราง
เคร่ืองมือประเมินมาตรฐาน 

 
 

  

3. ประชุมเชิงปฏิบัติการ
วิเคราะหมาตรฐานวิชาชีพตาม 

    

4. สาขาวิชา/สาขางาน/กําหนด
กรอบเคร่ืองมือการประเมิน 

    

5. จัดพิมพเคร่ืองมือการประเมิน 
ผลการเรียนระดับ ปวช./ปวส. 

 
 

  

6. แตงต้ังคณะกรรมการ
ประเมินผล 

 
  

 

7. ดําเนินการประเมิน สรุปและ
รายงานผลเพื่ออนุมัติผลการ
ประเมิน 

  
  

8. เสนออนุมัติ   
  

รวมเงิน    100,000.00 
งบประมาณรวมทั้งโครงการ - - - 100,000.00 



 


