
 

 

ตัวบงชี้ 1.7 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET) 

คําอธิบาย 

จํานวนผูเรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปที่ 3 และผูเรียนในระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ ชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปที่ 2 ที่ไดคะแนนตั้งแตคาคะแนนเฉลี่ยระดับชาติข้ึนไป จากการทดสอบทางการศึกษา

ระดับชาติ  ดานอาชีวศกึษา (V-NET) จากสถาบันทดสอบทางการศกึษาแหงชาติ (องคการมหาชน) เทียบรอยละ

กับจํานวนผูเรียน ที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสรางหลักสูตร จําแนกตามระดับ ประเภทวิชา 

สาขาวิชา สาขางาน และภาพรวมของสถานศึกษา  

การประเมิน 

รอยละของผูเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET) 

ตั้งแต คาคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปเทียบกับผูเรียนที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสรางหลักสูตร 

โดยพิจารณา ในภาพรวมของสถานศกึษา    

การคํานวณ 

จํานวนผูเรียนที่ไดคะแนนตั้งแตคาคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป 

จํานวนผูเรียน ปวช. ที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสรางหลักสูตร 

 

  การตรวจสอบขอมูล 

1. จํานวนผูเรียนระดับ ปวช. ชั้นปที่ 3 ที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสรางหลักสูตร   

2. จํานวนผูเรียนระดับ ปวช. ชั้นปที่ 3 ที่ไดคะแนนตั้งแตคาคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป   

3. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET) ในภาพรวมของสถานศึกษา 

 

       เกณฑการประเมิน 

ผลการประเมิน คาคะแนน ระดับคุณภาพ 

รอยละ 80 ขึ้นไป 5 ยอดเยี่ยม 

รอยละ 70.00-79.99 4 ดีเลิศ 

รอยละ 60.00-69.99 3 ด ี

รอยละ 50.00-59.99 2 ปานกลาง 

นอยกวารอยละ 50.00 1 กําลังพัฒนา 

 

ผูรับผิดชอบตัวบงชี้  

  นายปรีดา ธงไหล 

ทีมงานผูรับผิดชอบตวับงชี ้

  1. นายปฐพล            คนไว 

  2. นางสาวธันยรดา     ทองซอน 

3. นางอาภรณศิริ       สมพันธ 

รอยละ= X 100 



 

 

สรุปผลตัวบงชี้ที่ 1.7 

  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET) ในภาพรวมของสถานศึกษา 

                          184 x 100  =  รอยละ 51.98 ระดับคุณภาพปานกลาง คาคะแนน 2 

                               354 

หมายเหตุ  :   

1. จํานวนผู เรียนระดับชั้นปวช. ที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสรางหลักสูตร          

จํานวน  354  คน 

2. จํานวนผูเรียนระดับชั้นปวช. ที่ไดคะแนนตั้งแตคาคะแนนเฉลี่ยระดับชาติข้ึนไป  จํานวน 184 คน 

ผลสัมฤทธิ ์

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศกึษา (V-NET) ดานความรู 

          เชิงปริมาณ  :  จํานวนผูเรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET)                                                            

 เชิงคณุภาพ :   รอยละของผูเรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET) 

ผลสะทอน   :  องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเก่ียวของใหการยอมรับ  ยกยองสถานศึกษาที่ผู

เรียนมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศกึษา (V-NET)       
 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศกึษา (V-NET) ดานความรู 

          เชิงปริมาณ  :  จํานวนผูเรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET)                                                            

ตารางที่ 1.  ผูเรียนท่ีมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET)       

จํานวน 184 คน 

ลําดับ สาขาวิชา 

จํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน

ครบทุกรายวิชาตามโครงสราง

หลักสูตร 

จํานวนนักศึกษาได

คะแนนตั้งแต 

คาคะแนนเฉลี่ย

ระดับชาติขึ้นไป 

1 สาขาวิชาการบัญชี 51 33 

2 สาขาวิชาการตลาด 22 14 

3 สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 44 29 

4 สาขาวิชาการทองเที่ยว 83 47 

5 สาขาวิชายานยนต  101 43 

6 สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส  20 11 

7 สาขาวิชาไฟฟากําลัง 33 7 

รวม 354 184 



 

 

สรุปจํานวนผูเรียนท่ีมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ดานอาชีวศึกษา (V-NET)        

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ จํานวน 184 คน 

 

ตารางที่ 2.  สรุปคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ดานอาชีวศึกษา V-NET 

     

ระดับ 
คะแนนเฉลี่ย (Mean) ระดับปวช.3 

ปการศึกษา 2562 ปการศึกษา 2561 

สถานศึกษา 45.37 45.91 

จังหวัด 45.35 43.77 

สังกัด 42.99 41.12 

ภาค 44.22 42.03 

ประเทศ 43.63 41.63 

คะแนนสูงสุดระดับสถาบัน 

ระดับปวช.3 76.88 นางสาววิภาพรรณ ตะแกว สาขาวิชาการทองเที่ยว 

                                                     

 เชิงคณุภาพ :  ผูเรียนที่มีผลการทดสอบทางการศกึษาระดับชาติดานอาชีวศกึษา (V-NET)              

 วิทยาลัยมีกระบวนการในการเตรียมความพรอมใหกับผูสําเร็จการศึกษาการสอบ  (V-NET)  

1. มีการประชุมผูปกครองเพื่อสรางความเขาใจในกระบวนการเตรียมความพรอมการสอบ    

(V-NET) 

  2. มีการจัดประชุมนักศึกษาเพ่ือสรางความเขาใจและความตระหนักในการสอบ (V-NET) 

3. มีการจัดทําคลังขอสอบ V-NET โดยอาจารยเปนผูจัดทําแบบทดสอบจากเนื้อหาของการสอบ 

V-NET เพ่ือใหนักศึกษาไดทดลองทําขอสอบ V-NET  

  4. มีการจัดสอบ Pre-V NET ใหกับผูเรียนระดับ ปวช.3 และ ปวส.2  

 สงผลใหผูเรียนระดับ ปวช.3 และ ปวส.2 ที่เขาทอสอบมีผลการทดสอบทางการศึกษา

ระดับชาติดานอาชีวศกึษา (V-NET) ในปการศึกษา 2562 ตามตารางดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ตารางที่ 1 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปท่ี 3  ปการศึกษา 2562 

ลําดับ สาขาวิชา 

จํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียน

เรียนครบทุกรายวิชาตาม

โครงสรางหลักสูตร 

จํานวน

นักศึกษาได

คะแนนตั้งแต 

คาคะแนนเฉลี่ย

ระดับชาติขึ้นไป 

รอยละ 

1 สาขาวิชาการบัญชี 51 33 64.71 

2 สาขาวิชาการตลาด 22 14 63.64 

3 สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 44 29 65.91 

4 สาขาวิชาการทองเที่ยว 83 47 56.63 

5 สาขาวิชายานยนต  101 43 42.57 

6 สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส  20 11 55.00 

7 สาขาวิชาไฟฟากําลัง 33 7 21.21 

รวม 354 184 51.98 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET) ในภาพรวมของสถานศึกษา    

รอยละ 51.98 

 

ผลสะทอน   :  องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเก่ียวของใหการยอมรับ  ยกยองสถานศึกษาที่ผูเรียนมีผล

การทดสอบทางการศกึษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET)       

จากผลคะแนนการสอบ V-NET ปการศึกษา 2562 คะแนนเฉลี่ยของนักศึกษาระดับสถานศึกษาไดผล

คะแนนเฉลี่ย 45.37 สูงกวาคะแนนเฉลี่ย ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับประทศ โดยในการสอบ V-NET  ใน

ครั้งนี้ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปท่ี 3 ทั้งหมด 354 คน เขารับการทอสอบ       และมี

นักศึกษาที่ไดผลคะแนนตั้งแตคาคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป มีจํานวนทั้งสิ้น 184 คน คิดเปนรอยละ 51.98 ซึ่ง

อยูในเกณฑการพิจารณาระดับปลานกลาง โดยมีนักศึกษาท่ีไดรับคะแนนสูงสุดระดับจังหวัด 1 คน           คือ 

นางสาววิภาพรรณ ตะแกว นักศึกษาสาขาวิชาการทองเที่ยว ไดรับคะแนน 76.88  

 

 

 

 



 

 

จุดเดน 

1. วิทยาลัยไดมีการจัดทําคลังขอสอบ V-NET โดยอาจารยเปนผูจัดทําแบบทดสอบจากเนื้อหาของการ

สอบ V-NET เพ่ือใหนักศึกษาระดับชั้นปวช. 3 และปวส. 2 ไดทดลองทําขอสอบ V-NET เพ่ือเปน

การเตรียมความพรอมกอนการสอบ 

2. วิทยาลัยไดมีการจัดสอบ Pre-V NET ใหกับผูเรียนระดับ ปวช.3 และ ปวส.2 เพ่ือเปนการเตรียม

ความพรอมกอนการสอบ 

จุดควรพัฒนา 

1. ควรมีการจัดชวงเวลาสําหรับการทบทวนโดยวางกําหนดการในการใหนักศึกษาเขาศึกษาขอมูลจาก

คลังขอสอบ โดยมีการตรวจสอบการศึกษาขอมูลการทบทวนของนักศึกษาละรายงานใหกับที่

ปรึกษาเพ่ือชวยกระตุนใหนักศึกษาทบทวนเนื้อหากอนการสอบ Pre V-NET ที่วิทยาลัยจัดให และ

กอนการสอบ V-NET ทีส่ถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาตจิัดสอบ  
 

ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 

1.  วิทยาลัยควรมีการจัดทําสอบแบบ Pre-test และ Post-test ของการเตรียมสอบ V-NET         โดย

จัดการทดสอบ Pre-test ตนภาคเรียนที่ 2 และหลังจาการสอบ Pre-test ใหนักศึกษาศึกษาเนื้อหา

รายวิชาดวยตนเองโดยการใหนักศึกษา ศึกษาเนื้อหาจากคลังขอสอบของวิทยาลัย และมีการทดสอบ 

Post-test กอนการสอบ V-NET  
 


