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แบบสอบถามฉบับที่ 1 
การประเมินการด าเนินงานโครงการจัดการเรียนการสอนนักศึกษากลุ่มเทียบโอนความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ 

วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุร ีสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
ส าหรับ   (    ) คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา  (    ) ครูผู้สอน 

...............................................................................  
ค าชี้แจง 

1. แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการประเมินโครงการจัดการเรียนการสอนนักศึกษากลุ่มเทียบโอนความรู้
และประสบการณ์วิชาของชีพวิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

2. แบบสอบถามฉบับนี้ ไม่มีค าตอบใดถูก ผิด ท่านสามารถตอบได้อย่างอิสระตามความจริง ค าตอบที่เป็นจริง
ที่สุดจะช่วยให้การวิจัยในครั้งนี้เกิดประโยชนสูงสุดต่อการประเมินการด าเนินงาน และเป็นแนวทางในการพัฒนาการ
เทียบโอนความรู้และประสบการณ์วิชาชีพและการวิจัยต่อไป 

3. ข้อมูลที่ได้จากการตอบแบบสอบถามครั้งนี้จะเป็นข้อมูลลับเฉพาะ ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ตอบ
แบบสอบถามแต่อย่างใด ผู้วิจัยจะน ามาใช้ประโยชน์ส าหรับการวิจัยในครั้งนี้เท่านั้น 

4. แบบสอบถามฉบับนี้มี 3 ตอน คือ 
  ตอนที ่1 ขอ้มลูเก่ียวกบัสภาพของผูต้อบแบบสอบถาม 

  ตอนที ่2 การประเมินโครงการดา้นบริบท 

  ตอนที ่3 การประเมินโครงการดา้นปัจจยัเบือ้งตน้ 

  ตอนที ่4 การประเมินโครงการดา้นกระบวนการ 

  ตอนที ่5 ขอ้เสนอแนะ 

5. การตอบแบบสอบถามให้ตอบตามความเป็นจริงของท่านโดยท าเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ก าหนด และ
กรอกข้อความลงในส่วนที่เว้นว่าง 
ตอนที ่1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

1. เพศ 
(    )  ชาย    (    ) หญิง 

2. อายุ 
(    )  20 – 30 ปี   (    ) 31 – 40 ปี 
(    )  41 – 50 ปี   (    ) 51 ปีขึ้นไป 

 3. ระดับการศึกษาสูงสุด 
  (    ) ต่ ากว่าปริญญาตรี  (    ) ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  

(    ) ปริญญาโท   (    ) ปริญญาเอก 
 4. ประสบการณ์การจัดการศึกษาแบบการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ 

(    ) 1 – 2 ปี    (    ) 3 – 4 ปี  
(    ) 5 ปีขึ้นไป    (    ) ไม่มีประสบการณ์    

ภาคผนวก ค 
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ตอนที ่2 การประเมินโครงการด้านบริบท 

โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในชอ่งท่ีทา่นคดิวา่ตรงกบัสภาพความเป็นจรงิท่ีสดุ 

 

ส่วนที ่1 ด้านวัตถุประสงคโ์ครงการ 

 ประเดน็ค าถาม 
ระดับความเหมาะสม 

มาก
ทีสุ่ด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ทีสุ่ด 

บริบทท่ัวไป      
1.วตัถปุระสงคข์องโครงการนีต้อบสนองตอ่ความตอ้งการ 
   ของสงัคมและชมุชน  

     

2. โครงการนีมี้วตัถปุระสงคส์อดคลอ้งกบันโยบายของ 
    การจดัการศกึษาของชาติ 

     

3. โครงการนีมี้ความเหมาะสมกบัสภาพความเป็นจรงิใน 
    ปัจจบุนั 

     

4. โครงการนีส้ง่เสรมิการเพิ่มปรมิาณผูเ้รียน      

บริบทวัตถุประสงคเ์ฉพาะ      

5. โครงการนีมี้ความสอดคลอ้งกบัการขยายตวัทาง 
    วิชาชีพในปัจจบุนัและอนาคต 

     

6. โครงการนีส้ามารถผลิตผูส้  าเรจ็การศกึษาทางดา้น 
    วิชาชีพใหมี้ความรู ้ความสามารถเหมาะสมกบัทิศทาง 
    ของการพฒันาประเทศ 

     

7.โครงการนีส้ามารถผลิตผูส้  าเรจ็การศกึษาทางดา้นการ 
   วิชาชีพใหมี้คณุภาพ สอดคลอ้งกบัความตอ้งการ 
   ของหนว่ยงานทัง้ภาครฐัและเอกชน 

     

8. โครงการนีเ้ปิดโอกาสทางการศกึษาและบรกิารสงัคม  
   เหมาะสมกบัสภาพเศรษฐกิจ 
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ประเดน็ค าถาม 
ระดับความเหมาะสม 

มาก
ทีสุ่ด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ทีสุ่ด 

9. โครงการนีข้ยายโอกาสทางการศกึษาใหก้บัผูท่ี้ตอ้งการ 
   พฒันาศกัยภาพและเพิ่มพนูความรูใ้นการปฏิบตังิาน  
   ทนัตอ่สถานการณค์วามเจรญิทางเทคโนโลยี 

     

 

 

 

ส่วนที ่2  บริบทท่ัวไปของโครงการ 

ประเดน็การวิจัย 
ระดับความเหมาะสม 

มาก
ทีสุ่ด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ทีสุ่ด 

1. การวิเคราะหปั์ญหาและความตอ้งการของการ
ด าเนินงาน 

     

2. หลกัการและเหตผุลของโครงการสอดคลอ้งกบั  

    นโยบายของส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา 

     

3. หลกัการและเหตผุลของโครงการสอดคลอ้งกบัความ    
    ตอ้งการของชมุชน 

     

4. โครงการสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตรข์องสถานศกึษา      
4. สามารถตอบสนองความตอ้งการและแกปั้ญหาได ้      
5. ความสอดคลอ้งของวตัถปุระสงคก์บัหลกัการและ  
    เหตผุลของโครงการ 

     

6. ความสอดคลอ้งของวิธีการด าเนินงานกบัวตัถปุระสงค ์      
7. ความชดัเจนของวตัถปุระสงค ์      
8. รายละเอียดการด าเนินงานชดัเจน สามารถปฏิบตัไิด ้
    จรงิและสะดวก 

     

9. สามารถวดัและประเมินความส าเรจ็ได ้มีเปา้หมาย 
    ชดัเจน 

     

10. ระยะเวลาการด าเนินงานชดัเจน เหมาะสม      
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ตอนที่ 3  ปัจจัยเบื้องต้นของโครงการ 

 

ประเดน็การวิจัย 
ระดับการปฏิบัต/ิความเหมาะสม 

มาก
ทีสุ่ด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ทีสุ่ด 

ด้านคณะกรรมการด าเนินงานโครงการ      

11. มีคณะกรรมการประชาสมัพนัธ ์      

12. มีคณะกรรมการจดัท าหลกัสตูร      

13. มีคณะกรรมการจดัแผนการเรียนรวมและรายบคุคล      

14. มีคณะกรรมการท่ีปรกึษา      

15. มีคณะกรรมการประเมินเบือ้งตน้      

16. มีคณะกรรมการเทียบโอนความรูแ้ละประสบการณ ์      

17. มีคณะกรรมการวดัผลและประเมินการเรียนรู ้      

ด้านเอกสารและข้อมูลทีเ่กี่ยวข้อง      

18. เอกสารประชาสมัพนัธ ์      

19. เอกสารคูมื่อการเรียน/การปฏิบตักิารเทียบโอน      

20. ใบสมคัร/ค ารอ้ง/ระเบียบการ/แบบฟอรม์ตา่ง ๆ      

21. แบบประเมิน/แบบทดสอบ      

ด้านหลักสูตรการเรียนการสอน      

22. การจดัแผนการเรียนรวมและรายบคุคล      

23. การจดัการแผนการเรียนรู ้      
24. จดัหลกัสตูรตามความตอ้งการของผูเ้รียน      
25. จดัหลกัสตูรสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของชมุชน      
ด้านครูผู้สอน       
26. ครูผูส้อนแตล่ะทา่นมีความรูค้วามสามารถเหมาะสม  
      ในการสอนแตล่ะรายวิชา 

     

27. ครูผูส้อนมีประสบการณใ์นวิชาท่ีสอน      
28. ครูผูส้อนมีทกัษะในการสอนแตล่ะรายวิชา      
29. ครูผูส้อนมีความสามารถในการถ่ายทอดความรู ้
      ใหก้บัผูเ้รียน 

     

30. ครูผูส้อนเอาใจใสใ่หค้วามชว่ยเหลือแก่ผูเ้รียน      
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ประเดน็การวิจัย 
ระดับการปฏิบัต/ิความเหมาะสม 

มาก
ทีสุ่ด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ทีสุ่ด 

31. จ านวนครูผูส้อนเหมาะสมกบัปรมิาณผูเ้รียน      
32. ครูผูส้อนท าการสอนสอดคลอ้งกบัวตัถปุระสงคข์อง   
     แตล่ะรายวิชา 

     

33. ครูผูส้อนสอนสอดคลอ้งกบัเนือ้หาวิชา      
34. ครูผูส้อนมีการประยกุตเ์นือ้หาวิชาใหส้ามารถ  
      น าไปใชป้ระโยชนไ์ด ้

     

ด้านนักศึกษา      
35. นกัศกึษามีประสบการณท์ างานตามเกณฑ ์      
36. นกัศกึษาสว่นใหญ่มีความรูพื้น้ฐานในวิชาท่ีเรียน      
37. นกัศกึษามีเวลาและความพรอ้มในการเรียน      
38. นกัศกึษามีคณุสมบตัิตามเกณฑก์ารรบัสมคัร      
39. นกัศกึษามาเรียนอย่างสม ่าเสมอ      
40. นกัศกึษาแตง่กายไดอ้ย่างเหมาะสม      
ด้านอุปกรณ์ที่สนับสนุนการเรียนการสอน      
41. มีการใชอ้ปุกรณห์รือเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัในการเรียน   
     การสอน 

     

42. ส่ือและโสตทศันปูกรณต์า่ง ๆ มีคณุภาพ      
43. หอ้งสมดุมีต ารา เอกสาร สารสาร งานวิจยั ใหค้น้ควา้ 
     อย่างเพียงพอ 

     

44. หนงัสือ ต าราของหอ้งสมดุมีเนือ้หาทนัสมยั      
45. หอ้งสมดุมีโต๊ะ เกา้อีส้  าหรบันั่งอา่นหนงัสือเพียงพอ      
46. หอ้งสมดุมีบรรยากาศในการสง่เสรมิการอา่น      
47. การใหบ้ริการของเจา้หนา้ท่ีหอ้งสมดุรวดเร็วและตอบ 
     ขอ้ซกัถามไดช้ดัเจน 

     

48. หอ้งเรียนมีโต๊ะ เกา้อีเ้พียงพอกบัจ านวนนกัศกึษา      
49. ลกัษณะการจดัวางอปุกรณต์า่ง ๆ ในหอ้งเรียน   
     เหมาะสม 

     

50. หอ้งเรียนมีแสงสวา่งเพียงพอ      
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ประเดน็การวิจัย 
ระดับการปฏิบัต/ิความเหมาะสม 

มาก
ทีสุ่ด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ทีสุ่ด 

51. หอ้งเรียนไมมี่เสียงดงัรบกวนจากภายนอก      
52. ต าราและเอกสารประกอบการเรียนทนัสมยัและ 
     สอดคลอ้งกบัเนือ้หา 

     

53. วนั เวลาท่ีใชใ้นการเรียนการสอนเหมาะสม      
54. การจดัสถานท่ีพกัผ่อนมีความเหมาะสม      
55. การใหบ้ริการของเจา้หนา้ท่ี รวดเรว็และมี  
     ประสิทธิภาพ 

     

56. มีการแจง้ขอ้มลูขา่วสารท่ีรวดเร็วและชดัเจนใหท้ราบ 
     ทั่วถึงกนั 

     

57. กิจกรรมเสรมิหลกัสตูรท่ีจดัขึน้มีความสอดคลอ้งและ 
     เหมาะสมกบัเหตกุารณปั์จจบุนัและมีประโยชน ์

     

58. นกัศกึษาไดร้บัการสนบัสนนุในการท ากิจกรรมตา่งๆ      
59. หอ้งน า้ หอ้งสขุาชาย – หญิงมีความสะอาดและ   
      จ  านวนเพียงพอ 

     

60. มีท่ีจอดรถจ านวนเพียงพอ      
61. การจดัสวสัดกิารใหน้กัศกึษา เชน่ น า้ด่ืม ยารกัษาโรค  
      เป็นตน้ 

     

 

ตอนที ่4  การประเมินโครงการด้านกระบวนการ   
 
 

ประเดน็การวิจัย 
ระดับการปฏิบัต/ิความเหมาะสม 

มาก
ทีสุ่ด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ทีสุ่ด 

ด้านการประเมินเบือ้งต้น      
62. การแตง่ตัง้คณะกรรมการประเมินเบือ้งตน้      
63. การสมัภาษณผ์ูส้มคัรรายบคุคล      
64. การตรวจสอบเอกสาร      
65. การตดัสินใจรบัเขา้เรียนในรูปคณะกรรมการ      
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ประเดน็การวิจัย 
ระดับการปฏิบัต/ิความเหมาะสม 

มาก
ทีสุ่ด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ทีสุ่ด 

67. มีการสรุปรายงานผลการประเมินเสนอผูบ้รหิาร      
68. มีการประกาศผลการคดัเลือกนกัศกึษาเขา้เรียน      
ด้านเทยีบโอนผลการเรียนรู้      
69. มีการแตง่ตัง้คณะกรรมการประเมินเบือ้งตน้      
70. มีการแตง่ตัง้คณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียนรู ้      
71. การตรวจสอบรายละเอียดค าอธิบายรายวิชา ตาม 
      เกณฑแ์ละระเบียบก าหนด 

     

72. มีการประกาศผลการเทียบโอนผลการเรียนรู ้      
ด้านการเทยีบโอนความรู้และประสบการณ ์      
73. มีการแตง่ตัง้คณะกรรมการเทียบโอนความรูแ้ละ 
      ประสบการณ ์

     

74. มีคณะกรรมการฯ ตามโครงสรา้งท่ีก าหนด      
75. มีการจดัท าเครื่องมือและอปุกรณก์ารประเมินและ 
      เทียบโอนความรูแ้ละประสบการณ ์

     

76. มีบคุคลภายนอกท่ีเป็นผูเ้ช่ียวชาญ/ช านาญการใน 
      สาขาวิชารว่มเป็นคณะกรรมการ 

     

77. มีการใหน้กัศกึษาจดัท าขอ้มลูน าเสนอในการเทียบ  
      โอนความรูแ้ละประสบการณ ์(Portfolio) 

     

78. การก าหนดวนัเวลาการเทียบโอนความรูแ้ละ 
      ประสบการณท่ี์ชดัเจนก่อนการลงทะเบียนเรียน 

     

79. มีการสรุปรายงานผลการเทียบโอนความรูแ้ละ 
      ประสบการณ ์

     

80. มีการประกาศผลการเทียบโอนความรูแ้ละ 
      ประสบการณ ์

     

ด้านการจัดการเรียนการสอน      
81. ระยะเวลาการจดัการเรียนการสอน      
82. การจดัการแผนการเรียนรายบคุคล      
83. การเรียนภาคทฤษฎี/ภาคปฏิบตัิ      
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ประเดน็การวิจัย 
ระดับการปฏิบัต/ิความเหมาะสม 

มาก
ทีสุ่ด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ทีสุ่ด 

81. การจดักิจกรรมและการมอบหมายงาน      
82. การจดัท าฐานขอ้มลูรายบคุคล      
83. ความรว่มมือกบัหนว่ยงานหรือสถานประกอบการตน้ 
      สงักดัของนกัศกึษา 

     

84. การใชเ้ทคโนโลยีการส่ือสารในการเรียนการสอน เชน่  
      ส่ือ Social เป็นตน้ 

     

ด้านการวัดผลและประเมินผล      
85. ครูผูส้อนไดชี้แ้จงวิธีการวดัและประเมินผลใหท้ราบใน 
      ชั่วโมงของการสอน 

     

86. การวดัและประเมินผลแตล่ะรายวิชาสอดคลอ้งกบั 
      วตัถปุระสงคข์องเนือ้หาวิชา 

     

87. การออกขอ้สอบครอบคลมุเนือ้หาวิชาท่ีสอน      
88. ครูผูส้อนไดแ้จง้ประเภทของขอ้สอบท่ีใชก้ารวดัผล 
      ก่อนการสอน 

     

89. นกัศกึษามีเวลาเตรียมตวัในการสอบอยา่งเพียงพอ      
90. ครูผูส้อนประกาศผลสอบไดอ้ยา่งเหมาะสมและ 
      รวดเรว็ 

     

91. การทดสอบสามารถกระตุน้ใหผู้เ้รียนเกิดความ   
      ตอ้งการเรียนรูเ้พิ่มขึน้ 

     

92.การด าเนินงานการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพตาม 
     เง่ือนไขการส าเรจ็การศกึษา 
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ตอนที่ 5  ข้อเสนอแนะ 

4.1 ด้านปัจจัยเบื้องต้น 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………........................ 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4.2 ด้านกระบวนการ 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………........................ 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วย 


