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การประเมินการด าเนินงานโครงการจัดการเรียนการสอนนักศึกษากลุ่มเทียบโอนความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ 
วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุร ีสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

(สถานประกอบการ/หน่วยงานต้นสังกัด) 
...............................................................................  

ค าชี้แจง 

1. แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการประเมินโครงการจัดการเรียนการสอนนักศึกษากลุ่มเทียบโอนความรู้
และประสบการณ์วิชาของชีพวิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

2. แบบสอบถามฉบับนี้ ไม่มีค าตอบใดถูก ผิด ท่านสามารถตอบได้อย่างอิสระตามความจริง ค าตอบที่เป็น
จริงที่สุดจะช่วยให้การวิจัยในครั้งนี้เกิดประโยชนสูงสุดต่อการประเมินการด าเนินงาน และเป็นแนวทางในการ
พัฒนาการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์วิชาชีพและการวิจัยต่อไป 

3. ข้อมูลที่ได้จากการตอบแบบสอบถามครั้งนี้จะเป็นข้อมูลลับเฉพาะ ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ตอบ
แบบสอบถามแต่อย่างใด ผู้วิจัยจะน ามาใช้ประโยชน์ส าหรับการวิจัยในครั้งนี้เท่านั้น 

4. แบบสอบถามฉบับนี้มี 3 ตอน คือ 
  ตอนที ่1 ขอ้มลูเก่ียวกบัสภาพของผูต้อบแบบสอบถาม 

  ตอนที ่2 การประเมินโครงการดา้นปัจจยัเบือ้งตน้ 

  ตอนที ่3 การประเมินโครงการดา้นผลผลิต 

  ตอนที ่4 ขอ้เสนอแนะ 

5. การตอบแบบสอบถามให้ตอบตามความเป็นจริงของท่านโดยท าเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ก าหนด 
และกรอกข้อความลงในส่วนที่เว้นว่าง 
  

ตอนที ่1  ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพส่วนตัวของผู้ตอบ 

   โปรดท าเครื่องหมาย  ลงใน (   ) หนา้ขอ้มลูท่ีเป็นความจรงิเก่ียวกบัตวัทา่น 
 

1. เพศ  (    ) ชาย (    ) หญิง 

2. อาย ุ  (    ) ต ่ากวา่ 30 ปี   

(    ) 31 – 40 ปี   

(    ) 41 - 50 ปี   

(    ) 51 ปี ขึน้ไป 

3. ระดบัการศกึษาสงูสดุ    

(    ) ต ่ากวา่ปรญิญาตรี  

(    ) ปรญิญาตรี 

(    ) สงูกวา่ปรญิญาตรี 
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4. ประเภทของธุรกิจ 

(    ) หนว่ยงานราชการ (    ) หนว่ยงานรฐัวิสาหกิจ 

(    ) ธุรกิจบรกิาร (    ) ธุรกิจการเกษตร 

(    ) ธุรกิจอตุสาหกรรม (    ) ธุรกิจการเงิน 

(    ) ธุรกิจพาณิชย ์  (    ) อ่ืน ๆ  (ระบ)ุ................................................. 
 

ตอนที ่2 การประเมินโครงการด้านปัจจัยเบือ้งต้น  

โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในชอ่งท่ีทา่นคดิวา่ตรงกบัสภาพความเป็นจรงิท่ีสดุ 

ปัจจัยด้านบริบท  

 ประเดน็ค าถาม 
ระดับความเหมาะสม 

มาก
ทีสุ่ด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ทีสุ่ด 

บริบทท่ัวไป      
1.วตัถปุระสงคข์องโครงการนีต้อบสนองตอ่ความตอ้งการ 
   ของสงัคมและชมุชน  

     

2. โครงการนีมี้วตัถปุระสงคส์อดคลอ้งกบันโยบายของ 
    การจดัการศกึษาของชาติ 

     

3. โครงการนีมี้ความเหมาะสมกบัสภาพความเป็นจรงิใน 
    ปัจจบุนั 

     

4. โครงการนีส้ง่เสรมิการเพิ่มปรมิาณผูเ้รียน      

บริบทเฉพาะตามวัตถุประสงค ์      

5. โครงการนีมี้ความสอดคลอ้งกบัการขยายตวัทาง 
    วิชาชีพในปัจจบุนัและอนาคต 

     

6. โครงการนีส้ามารถผลิตผูส้  าเรจ็การศกึษาทางดา้น 
    วิชาชีพใหมี้ความรู ้ความสามารถเหมาะสมกบัทิศทาง 
    ของการพฒันาประเทศ 

     

7.หลกัสตูรนีส้ามารถผลิตผูส้  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 

     

 

ตอนที ่3  การประเมินโครงการด้านผลผลิต  

 โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในชอ่งท่ีทา่นคดิวา่ตรงกบัความเป็นจรงิมากท่ีสดุ 

ประเดน็ค าถาม 
ระดับความเหมาะสม 

มาก
ทีสุ่ด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ทีสุ่ด 

ด้านคุณลักษณะท่ัวไปของผู้ส าเร็จการศึกษา      

10. มีความรบัผิดชอบตอ่งานท่ีไดร้บัมอบหมาย      

11. วางตวัไดเ้หมาะสมกบักาลเทศะ      

12. มีมนษุยสมัพนัธดี์กบัผูร้ว่มงาน      

13. มีความเช่ือมั่นในตวัเอง      

14. มีน า้ใจชว่ยเหลือผูอ่ื้น      

15. ยอมรบัฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น      

16. มีความรเิริ่มสรา้งสรรค ์      

17. มีความสนใจศกึษาคน้ควา้เพ่ือเพิ่มพนูความรูใ้หต้นเอง      

18. ใหค้วามรว่มมือในการท ากิจกรรมตา่งๆ      

ด้านคุณลักษณะทางวิชาชีพของผู้ส าเร็จการศึกษา      

19. มีความรูแ้ละทกัษะในดา้นวิชาชีพ      

20. มีความรูค้วามสามารถในการศกึษาเพ่ือแสวงหาความรู ้   
      ใหมใ่นดา้นวิชาชีพ 

     

21. มีความละเอียดรอบครอบในงานท่ีท า      

22. สามารถน าความรูจ้ากการเรียนมาประยกุตใ์ชก้บังานท่ี 
      ท าได ้

     

23. มีการวางแผนในการท างาน      
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ประเดน็ค าถาม 
ระดับความเหมาะสม 

มาก
ทีสุ่ด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ทีสุ่ด 

24. มีความสามารถในการแกปั้ญหาเฉพาะหนา้      

25. มีความสามารถในปฏิบตังิานท่ีไดร้บัมอบหมาย      

26. มีความกระตือรืนรน้ในการท างาน      

27. มีความสามารถในการติดตอ่ประสานงานกบัผูอ่ื้น      

28. มีจรรยาบรรณตอ่วิชาชีพ      

29. มีศีลธรรมและคณุธรรมในการปฏิบตังิาน      

30. มีความรู ้ทกัษะและการพฒันาเทคโนโลยี      

 

ตอนที่ 4  ข้อเสนอแนะ 

4.1 ด้านบริบท 

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

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

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

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

4.2 ด้านผลผลิต 

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

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

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

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

 

ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วย 


