
โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2563 
…………………………………………… 
วิทยาลัยการอาชีพสองพ่ีน้อง 

 

ลักษณะโครงการ        โครงการใหม่           โครงการต่อเนื่อง 
 

1. ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนเพ่ือเตรียมทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน Pre V-NET         
ประจ าปีการศึกษา 2563 
ผู้ประสานงาน ชื่อ : นายอิทธิพล สุขสอาด 
ต าแหน่ง : หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล      โทรศัพท์ : 035-440479 
โทรสาร :  035-440479              โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 095-703-8063 
E- mail : BBM2529@gmail.com 

2. หน่วยงานที่รับผิดชอบ : งานวัดผลและประเมินผล             
3. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล : (บูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง) 

 

ตามที่ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ร่วมกับ สถาบันทดสอบทางการศึกษา
แห่งชาติ (องค์การมหาชน ) (สทศ.) ก าหนดจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา หรือ          
V-NET ในช่วงเดือนมกราคมปี 2564 ทางงานวัดผลและประเมินผล ต้องเตรีมการจัดให้นักเรียนนักศึกษาเข้า
รับการทดสอบ V-NET ตามวันเวลา สถานที่ ที่ก าหนด และเพ่ือทดสอบความรู้ ความคิด และสมรรถนะของ
นักเรียนสายวิชาชีพ อีกทั้งผลการสอบยังน าไปใช้ปรับปรงุพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน ของสถานศึกษา ใน
สังกัด สอศ. ทางงานวัดผลและประเมินผล จึงต้องมีการเตรียมการสอบ V-NET เพ่ือให้นักเรียนนักศึกษา         
สอบผ่านตามเกณฑ์ ที่ก าหนดไว้ 
4. วัตถุประสงค์ของโครงการ : (บูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง) 

4.1 เพ่ือทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)                  
พ.ศ. 2562 และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส. ) พ.ศ. 2557 

      4.2 เพ่ือน าผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา(V-Net)ไปใช้ในการประเมินผลการ
เรียนรู้ของผู้เรียน 

      4.3 เพ่ือน าผลการทดสอบ (V-Net) ไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนของสถานศึกษา                    
และประเมินผลมาตรฐานการศึกษา 
5.ผลผลิตของแผนงาน/โครงการ(Output) 

   จ านวนนักเรียนที่ก าลังศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ชั้นปีที่ 3 และระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ชั้นปีที่ 2   วิทยาลัยการอาชีพสองพ่ีน้อง เข้าร่วมโครงการคิดเป็นร้อยละ 100 

 

6.ผลลัพธ์ของแผนงาน/โครงการ(Outcome) 
นักเรียนที่ก าลังศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ชั้นปีที่ 3 และระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ชั้นปีที่ 2  วิทยาลัยการอาชีพสองพ่ีน้อง เข้าร่วมโครงการสามารถท าการทดสอบได้              
ผ่านตามเกณฑ์ 
7. กลุ่มเป้าหมาย  

7.1เชิงปริมาณ  :  นักเรียน นักศึกษา สอบผ่าน V-NET เพ่ิมข้ึนร้อยละ 65 
7.2 เชิงคุณภาพ :  นักเรียน นักศึกษามีความตระหนักถึงการสอบ V-NET 

8.การบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง / นโยบาย / ยุทธศาสตร์ / การประกันคุณภาพ 
8.1 การบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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 8.1.1 นิยาม     ความพอประมาณ   ความมีเหตุผล ความมีภูมิคุ้มกันที่ด ี
 8.1.2 เงือ่นไข        ความรู้               คุณธรรม  

 

8.2 นโยบาย ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
 มิติที่ 2 การพัฒนาคุณภาพ “ปรับการเรียนเปลี่ยนการสอน ปฏิรูปการสอบ ให้ทันกับยุคสมัยอย่างมี

คุณภาพ” 

8.3 ยุทธศาสตร์ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ยกระดบัคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล 

8.4 นโยบายสถานศึกษา(ใช้ของปี 62) 
 ข้อ 9 มุ่งเน้นให้นักศึกษามีสมรรถนะ ตามสาขาวิชาชีพตอบสนองตลาดแรงงานเพ่ือเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

          8.5 พันธกิจและกลยุทธ์ของสถานศึกษา 
          พันธกิจข้อที่ 1 ผลิตและพัฒนาก าลังคนให้ได้คุณภาพมาตรฐานวิชาชีพสู่ประชาคมอาเซียน และ

อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาไทย โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
กลยุทธ์ข้อที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน และผู้ส าเร็จการศึกษา 
 

8.6 การประกันคุณภาพภายใน ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
        1. ด้านความรู้ ผู้ส าเร็จการศึกษามีความรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง ตามหลักการ ทฤษฏี และแนวปฏิบัติ

ต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่เรียน หรือท างาน โดยเน้นความรู้เชิงทฤษฏี และหรือข้อเท็จจริง เป็นไปตาม
มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา 

 8.7 การประกันคุณภาพภายนอก ตามมาตรฐานและการประเมินคุณภาพการศึกษา (ใช้การประกัน
คุณภาพภายในแทน) เนื่องจากเกณฑ์การประเมินภายนอกรอบส่ี ยังไม่ประกาศใช้ 

1. ด้านความรู้ ผู้ส าเร็จการศึกษามีความรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง ตามหลักการ ทฤษฏี และแนวปฏิบัติ
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่เรียน หรือท างาน โดยเน้นความรู้เชิงทฤษฏี และหรือข้อเท็จจริง เป็นไปตาม
มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา 

8.8 สถานศึกษารางวัลพระราชทาน 
 ด้านที่ ๑ : คุณภาพนักศึกษา 

                 ข้อ ๑.๓ : นักศึกษามีบุคลิกภาพดีมีวุฒิภาวะทางอารมณ์ มีสุนทรยะภาพด้านศิลป์ดนตรีและกีฬา 
 

9. พื้นที่/สถานทีด่ าเนินการ : วทิยาลัยการอาชีพสองพ่ีน้อง  
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

10.1 โดยตรง  : นักเรียน นักศึกษา สอบผ่าน V-NET เพ่ิมข้ึนร้อยละ 65 
10.2  โดยอ้อม  : นักเรียน นักศึกษา เป็นผู้ที่มีคุณภาพทางวิชาชีพ 
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11. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ : (KPI) 
 

 ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ จ านวนนักเรียนที่ก าลังศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)         

ชั้นปีที่ 3 และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ชัน้ปีที่ 2   
วิทยาลัยการอาชีพสองพ่ีน้อง 

คน 

เชิงคุณภาพ นักเรียน นักศึกษา สอบผ่าน V-NET เพ่ิมข้ึนร้อยละ 65 คน 

เชิงเวลา เดือนธันวาคม 2563 – มกราคม 2564 เดือน 

เชิงค่าใช้จ่าย ค่าใช้สอย    5,000   บาท 
ค่าตอบแทน  3,000  บาท 

บาท 
 

 

12. สรุปขั้นตอน/วิธีการด าเนินการ และหมวดเงินที่ใช้  
 

ขั้นตอน/
วิธีด าเนินการ 

 

ระยะเวลาด าเนินการ หมาย
เหตุ 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4  
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.  

1.เสนอโครงการ/ 
ขออนุมัติโครงการ 

             

2.แต่งตั้ง/ประชุม
คณะกรรมการ 

             

3.ด าเนินกิจกรรม
ตามโครงการ 

             

4.สรุปรายงานผล
ด าเนินโครงการ 

             

   

13.หมวดเงินที่ใช้  งบรายจ่ายอ่ืน  
     งบด าเนินงาน    งบลงทุน    งบอุดหนุน   เงินรายได้สถานศึกษา   งบรายจ่ายอื่นๆ         
 13.1 ค่าใช้สอย    5,000    บาท 
 13.2 ค่าตอบแทน    3,000   บาท 
 13.3 ค่าวัสด ุ           -  บาท 
    รวมทั้งสิน้   8,000    บาท 
  14. วิธีการติดตามและประเมินผล  

   การสังเกต      การสัมภาษณ์ แบบสอบถาม   แบบทดสอบ 
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