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แบบสอบถามฉบับที่ 2 
การประเมินการด าเนินงานโครงการจัดการเรียนการสอนนักศึกษากลุ่มเทียบโอนความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ 

วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
(นักศึกษาปัจจุบันและผู้ส าเร็จการศึกษา) 

...............................................................................  
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 การประเมินโครงการดา้นปัจจยัเบือ้งตน้ 

  ตอนที ่3 การประเมินโครงการดา้นกระบวนการ 

  ตอนที ่4 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 – 60 ปี 

 3. สาขาวิชาที่เรียน 
  (    ) การบัญชี   (    ) คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
  (    ) เทคนิคยานยนต์  (    ) ไฟฟ้าก าลัง 
 4. ประกอบอาชีพ  

(    ) งานราชการ (    ) รฐัวิสาหกิจ          (    ) ธุรกิจบรกิาร  

            (    ) ธุรกิจการเกษตร      (    ) ธุรกิจอตุสาหกรรม      (    ) ธุรกิจการเงิน 

                   (    ) ธุรกิจพาณิชย ์ (    ) อ่ืน ๆ.................................................... 
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ตอนที ่2  ความคิดเหน็เกี่ยวกับการด าเนินงานการประเมินโครงการ ด้านปัจจัยเบือ้งต้น  

โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในชอ่งท่ีทา่นคดิวา่ตรงกบัสภาพความเป็นจรงิท่ีสดุ 
 

ส่วนที ่1  การประเมินโครงการด้านปัจจัยเบือ้งต้น 

ประเดน็การวิจัย 
ระดับการปฏิบัต/ิความเหมาะสม 

มาก
ทีสุ่ด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ทีสุ่ด 

ด้านด าเนินงานของคณะกรรมการโครงการ      
1. คณะกรรมการประชาสมัพนัธ ์      

2. คณะกรรมการจดัท าหลกัสตูร      
3. คณะกรรมการจดัแผนการเรียนรวมและรายบคุคล      
4. คณะกรรมการท่ีปรกึษา      
5. คณะกรรมการประเมินเบือ้งตน้      
6. คณะกรรมการเทียบโอนความรูแ้ละประสบการณ ์      
7. คณะกรรมการวดัผลและประเมินการเรียนรู ้      
ด้านเอกสารข้อมูลทีเ่กี่ยวข้อง      
8. เอกสารประชาสมัพนัธ ์      
9. เอกสารคูมื่อการเรียน/การปฏิบตัิการเทียบโอน      
10. ใบสมคัร/ค ารอ้ง/ระเบียบการ/แบบฟอรม์ตา่ง ๆ      
11. แบบประเมิน/แบบทดสอบ      
ด้านหลักสูตรการเรียนการสอน      

12. การจดัแผนการเรียนรวมและรายบคุคล      

13. การจดัการแผนการเรียนรู ้      
14. จดัหลกัสตูรตามความตอ้งการของผูเ้รียน      
15. จดัหลกัสตูรสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของชมุชน      
ด้านครูผู้สอน       
16. ครูผูส้อนแตล่ะทา่นมีความรูค้วามสามารถเหมาะสม  
      ในการสอนแตล่ะรายวิชา 

     

17. ครูผูส้อนมีประสบการณใ์นวิชาท่ีสอน      
18. ครูผูส้อนมีทกัษะในการสอนแตล่ะรายวิชา      
19. ครูผูส้อนมีความสามารถในการถ่ายทอดความรู ้
      ใหก้บัผูเ้รียน 

     

20. ครูผูส้อนเอาใจใสใ่หค้วามชว่ยเหลือแก่ผูเ้รียน      
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ประเดน็การวิจัย 
ระดับการปฏิบัต/ิความเหมาะสม 

มาก
ทีสุ่ด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ทีสุ่ด 

21. จ  านวนครูผูส้อนเหมาะสมกบัปรมิาณผูเ้รียน      
22. ครูผูส้อนท าการสอนสอดคลอ้งกบัวตัถปุระสงคข์อง   
     แตล่ะรายวิชา 

     

23. ครูผูส้อนสอนสอดคลอ้งกบัเนือ้หาวิชา      
24. ครูผูส้อนมีการประยกุตเ์นือ้หาวิชาใหส้ามารถ  
      น าไปใชป้ระโยชนไ์ด ้

     

ด้านนักศึกษา      
25. นักศึกษามีประสบการณ์ท างานตามเกณฑ์      
26. นักศึกษาส่วนใหญ่มีความรู้พื้นฐานในวิชาที่เรียน      
27. นักศึกษามีเวลาและความพร้อมในการเรียน      
28. นักศึกษามีคุณสมบัติตามเกณฑ์การรับสมัคร      
29. นักศึกษามาเรียนอย่างสม่ าเสมอ      
30. นักศึกษาแต่งกายได้อย่างเหมาะสม      
ด้านอุปกรณ์ที่สนับสนุนการเรียนการสอน      
31. มีการใช้อุปกรณ์หรือเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการเรียน   
     การสอน 

     

32. สื่อและโสตทัศนูปกรณ์ต่าง ๆ มีคุณภาพ      
33. ห้องสมุดมีต ารา เอกสาร สารสาร งานวิจัย ให้ค้นคว้า 
     อย่างเพียงพอ 

     

34. หนังสือ ต าราของห้องสมุดมีเนื้อหาทันสมัย      
35. ห้องสมุดมีโต๊ะ เก้าอ้ีส าหรับนั่งอ่านหนังสือเพียงพอ      
36. ห้องสมุดมีบรรยากาศในการส่งเสริมการอ่าน      
37. การให้บริการของเจ้าหน้าที่ห้องสมุดรวดเร็วและตอบ 
     ข้อซักถามได้ชัดเจน 

     

38. ห้องเรียนมีโต๊ะ เก้าอ้ีเพียงพอกับจ านวนนักศึกษา      
39. ลักษณะการจัดวางอุปกรณ์ต่าง ๆ ในห้องเรียน   
     เหมาะสม 

     

30. ห้องเรียนมีแสงสว่างเพียงพอ      
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ประเดน็การวิจัย 
ระดับการปฏิบัต/ิความเหมาะสม 

มาก
ทีสุ่ด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ทีสุ่ด 

31. ห้องเรียนไม่มีเสียงดังรบกวนจากภายนอก      
32. ต าราและเอกสารประกอบการเรียนทันสมัยและ 
     สอดคล้องกับเนื้อหา 

     

33. วัน เวลาที่ใช้ในการเรียนการสอนเหมาะสม      
34. การจัดสถานที่พักผ่อนมีความเหมาะสม      
35. การให้บริการของเจ้าหน้าที่ รวดเร็วและมี  
     ประสิทธิภาพ 

     

36. มีการแจ้งข้อมูลข่าวสารที่รวดเร็วและชัดเจนให้ทราบ 
     ทั่วถึงกัน 

     

37. กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่จัดขึ้นมีความสอดคล้องและ 
     เหมาะสมกับเหตุการณ์ปัจจุบันและมีประโยชน์ 

     

38. นักศึกษาได้รับการสนับสนุนในการท ากิจกรรมต่างๆ      
39. ห้องน้ า ห้องสุขาชาย – หญิงมีความสะอาดและจ านวน 
     เพียงพอ 

     

40. มีที่จอดรถจ านวนเพียงพอ      
41. การจัดสวัสดิการให้นักศึกษา เช่น น้ าดื่ม ยารักษาโรค  
     เป็นต้น 

     

 
ตอนที ่3  การประเมินโครงการด้านกระบวนการ   

 โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในชอ่งท่ีทา่นคดิวา่ตรงกบัความเป็นจรงิมากท่ีสดุ 

ประเดน็การวิจัย 
ระดับการปฏิบัต/ิความเหมาะสม 

มาก
ทีสุ่ด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ทีสุ่ด 

ด้านการประเมินเบือ้งต้น      
42. การแตง่ตัง้คณะกรรมการประเมินเบือ้งตน้      
43. การสมัภาษณผ์ูส้มคัรรายบคุคล      
44. การตรวจสอบเอกสาร      
45. การตดัสินใจรบัเขา้เรียนในรูปคณะกรรมการ      
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ประเดน็การวิจัย 
ระดับการปฏิบัต/ิความเหมาะสม 

มาก
ทีสุ่ด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ทีสุ่ด 

46. มีการสรุปรายงานผลการประเมินเสนอผูบ้รหิาร      
47. มีการประกาศผลการคดัเลือกนกัศกึษาเขา้เรียน      
ด้านเทยีบโอนผลการเรียนรู้      
48. มีการแตง่ตัง้คณะกรรมการประเมินเบือ้งตน้      
49. มีการแตง่ตัง้คณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียนรู ้      
50. การตรวจสอบรายละเอียดค าอธิบายรายวิชา ตาม 
      เกณฑแ์ละระเบียบก าหนด 

     

51. มีการประกาศผลการเทียบโอนผลการเรียนรู ้      
ด้านการเทยีบโอนความรู้และประสบการณ ์      
52. มีการแตง่ตัง้คณะกรรมการเทียบโอนความรูแ้ละ 
      ประสบการณ ์

     

53. มีคณะกรรมการฯ ตามโครงสรา้งท่ีก าหนด      
54. มีการจดัท าเครื่องมือและอปุกรณก์ารประเมินและ 
      เทียบโอนความรูแ้ละประสบการณ ์

     

55. มีบคุคลภายนอกท่ีเป็นผูเ้ช่ียวชาญ/ช านาญการใน 
      สาขาวิชารว่มเป็นคณะกรรมการ 

     

56. มีการใหน้กัศกึษาจดัท าขอ้มลูน าเสนอในการเทียบ  
      โอนความรูแ้ละประสบการณ ์(Portfolio) 

     

57. การก าหนดวนัเวลาการเทียบโอนความรูแ้ละ 
      ประสบการณท่ี์ชดัเจนก่อนการลงทะเบียนเรียน 

     

58. มีการสรุปรายงานผลการเทียบโอนความรูแ้ละ 
      ประสบการณ ์

     

59. มีการประกาศผลการเทียบโอนความรูแ้ละ 
      ประสบการณ ์

     

ด้านการจัดการเรียนการสอน      
60. ระยะเวลาการจดัการเรียนการสอน      
61. การจดัการแผนการเรียนรายบคุคล      
62. การเรียนภาคทฤษฎี/ภาคปฏิบตัิ      
63. การจดักิจกรรมและการมอบหมายงาน      
64. การจดัท าฐานขอ้มลูรายบคุคล      
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ประเดน็การวิจัย 
ระดับการปฏิบัต/ิความเหมาะสม 

มาก
ทีสุ่ด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ทีสุ่ด 

65. ความรว่มมือกบัหนว่ยงานหรือสถานประกอบการตน้ 
      สงักดัของนกัศกึษา 

     

66. การใชเ้ทคโนโลยีการส่ือสารในการเรียนการสอน เชน่  
      ส่ือ Social เป็นตน้ 

     

ด้านการวัดผลและประเมินผล      
67. ครูผูส้อนไดชี้แ้จงวิธีการวดัและประเมินผลใหท้ราบใน 
      ชั่วโมงของการสอน 

     

68. การวดัและประเมินผลแตล่ะรายวิชาสอดคลอ้งกบั 
      วตัถปุระสงคข์องเนือ้หาวิชา 

     

69. การออกขอ้สอบครอบคลมุเนือ้หาวิชาท่ีสอน      
70. ครูผูส้อนไดแ้จง้ประเภทของขอ้สอบท่ีใชก้ารวดัผล 
      ก่อนการสอน 

     

71. นกัศกึษามีเวลาเตรียมตวัในการสอบอยา่งเพียงพอ      
72. ครูผูส้อนประกาศผลสอบไดอ้ยา่งเหมาะสมและ 
      รวดเรว็ 

     

73. การทดสอบสามารถกระตุน้ใหผู้เ้รียนเกิดความ   
      ตอ้งการเรียนรูเ้พิ่มขึน้ 

     

74.การด าเนินงานการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพตาม 
     เง่ือนไขการส าเรจ็การศกึษา 
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ตอนที ่3  การประเมินโครงการด้านผลผลิต  

 โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในชอ่งท่ีทา่นคดิวา่ตรงกบัความเป็นจรงิมากท่ีสดุ 

ประเดน็ค าถาม 
ระดับความเหมาะสม 

มาก
ทีสุ่ด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ทีสุ่ด 

ด้านคุณลักษณะท่ัวไปของผู้ส าเร็จการศึกษา      

75. มีความรบัผิดชอบตอ่งานท่ีไดร้บัมอบหมาย      

76. วางตวัไดเ้หมาะสมกบักาลเทศะ      

77. มีมนษุยสมัพนัธดี์กบัผูร้ว่มงาน      

78. มีความเช่ือมั่นในตวัเอง      

79. มีน า้ใจชว่ยเหลือผูอ่ื้น      

80. ยอมรบัฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น      

81. มีความรเิริ่มสรา้งสรรค ์      

82. มีความสนใจศกึษาคน้ควา้เพ่ือเพิ่มพนูความรูใ้หต้นเอง      

83. ใหค้วามรว่มมือในการท ากิจกรรมตา่งๆ      

ด้านคุณลักษณะทางวิชาชีพของผู้ส าเร็จการศึกษา      

84. มีความรูแ้ละทกัษะในดา้นวิชาชีพ      

85. มีความรูค้วามสามารถในการศกึษาเพ่ือแสวงหาความรู ้   
      ใหมใ่นดา้นวิชาชีพ 

     

86. มีความละเอียดรอบครอบในงานท่ีท า      

87. สามารถน าความรูจ้ากการเรียนมาประยกุตใ์ชก้บังานท่ี 
      ท าได ้

     

88. มีการวางแผนในการท างาน      

89. มีความสามารถในการแกปั้ญหาเฉพาะหนา้      

90. มีความสามารถในปฏิบตังิานท่ีไดร้บัมอบหมาย      

91. มีความกระตือรืนรน้ในการท างาน      

92. มีความสามารถในการติดตอ่ประสานงานกบัผูอ่ื้น      

93. มีจรรยาบรรณตอ่วิชาชีพ      

94. มีศีลธรรมและคณุธรรมในการปฏิบตังิาน      

95. มีความรู ้ทกัษะและการพฒันาเทคโนโลยี      
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ตอนที่ 4  ข้อเสนอแนะ 

4.1 ด้านปัจจัยเบื้องต้น 

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

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

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

4.2 ด้านกระบวนการ 

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

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

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

 4.3 ด้านผลผลิต 

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

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

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

ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วย 


