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การประเมินการดาเนินงานโครงการจัดการเรียนการสอนนักศึกษากลุ่มเทียบโอนความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ
วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
(สถานประกอบการ/หน่วยงานต้นสังกัด)
...............................................................................
คาชี้แจง
1. แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการประเมินโครงการจัดการเรียนการสอนนักศึกษากลุ่มเทียบโอนความรู้
และประสบการณ์วิชาของชีพวิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
2. แบบสอบถามฉบับนี้ ไม่มีคาตอบใดถูก ผิด ท่านสามารถตอบได้อย่างอิสระตามความจริง คาตอบที่เป็น
จริงที่สุดจะช่วยให้การวิจัยในครั้งนี้เกิดประโยชนสูงสุดต่อการประเมินการดาเนินงาน และเป็นแนวทางในการ
พัฒนาการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์วิชาชีพและการวิจัยต่อไป
3. ข้อมูลที่ได้จากการตอบแบบสอบถามครั้งนี้จะเป็นข้อมูลลับเฉพาะ ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ตอบ
แบบสอบถามแต่อย่างใด ผู้วิจัยจะนามาใช้ประโยชน์สาหรับการวิจัยในครั้งนี้เท่านั้น
4. แบบสอบถามฉบับนี้มี 3 ตอน คือ
ตอนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพของผูต้ อบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 การประเมินโครงการด้านปัจจัยเบือ้ งต้น
ตอนที่ 3 การประเมินโครงการด้านผลผลิต
ตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะ
5. การตอบแบบสอบถามให้ตอบตามความเป็นจริงของท่านโดยทาเครื่องหมาย  ลงในช่องที่กาหนด
และกรอกข้อความลงในส่วนที่เว้นว่าง
ตอนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพส่วนตัวของผู้ตอบ
โปรดทาเครื่องหมาย  ลงใน ( ) หน้าข้อมูลที่เป็ นความจริงเกี่ยวกับตัวท่าน
1. เพศ

( ) ชาย

( ) หญิง

2. อายุ

( ) ต่ากว่า 30 ปี
( ) 31 – 40 ปี
( ) 41 - 50 ปี
( ) 51 ปี ขึน้ ไป

3. ระดับการศึกษาสูงสุด
( ) ต่ากว่าปริญญาตรี
( ) ปริญญาตรี
( ) สูงกว่าปริญญาตรี
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4. ประเภทของธุรกิจ
( ) หน่วยงานราชการ ( ) หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
( ) ธุรกิจบริการ

( ) ธุรกิจการเกษตร

( ) ธุรกิจอุตสาหกรรม ( ) ธุรกิจการเงิน
( ) ธุรกิจพาณิชย์

( ) อื่น ๆ (ระบุ).................................................

ตอนที่ 2 การประเมินโครงการด้านปั จจัยเบือ้ งต้น
โปรดทาเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ทา่ นคิดว่าตรงกับสภาพความเป็ นจริงที่สดุ
ปั จจัยด้านบริบท
ประเด็นคาถาม
บริบททั่วไป
1.วัตถุประสงค์ของโครงการนีต้ อบสนองต่อความต้องการ
ของสังคมและชุมชน
2. โครงการนีม้ ีวตั ถุประสงค์สอดคล้องกับนโยบายของ
การจัดการศึกษาของชาติ
3. โครงการนีม้ ีความเหมาะสมกับสภาพความเป็ นจริงใน
ปัจจุบนั
4. โครงการนีส้ ง่ เสริมการเพิ่มปริมาณผูเ้ รียน
บริบทเฉพาะตามวัตถุประสงค์
5. โครงการนีม้ ีความสอดคล้องกับการขยายตัวทาง
วิชาชีพในปัจจุบนั และอนาคต
6. โครงการนีส้ ามารถผลิตผูส้ าเร็จการศึกษาทางด้าน
วิชาชีพให้มีความรู ้ ความสามารถเหมาะสมกับทิศทาง
ของการพัฒนาประเทศ
7.หลักสูตรนีส้ ามารถผลิตผูส้ าเร็จการศึกษาทางด้านการ
วิชาชีพให้มีคณ
ุ ภาพ สอดคล้องกับความต้องการ
ของหน่วยงานทัง้ ภาครัฐและเอกชน
8. โครงการนีเ้ ปิ ดโอกาสทางการศึกษาและบริการสังคม
เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ

มาก
ทีส่ ุด

ระดับความเหมาะสม
มาก ปาน น้อย
กลาง

น้อย
ทีส่ ุด
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ประเด็นคาถาม

มาก
ทีส่ ุด

ระดับความเหมาะสม
มาก ปาน น้อย
กลาง

น้อย
ทีส่ ุด

9. โครงการนีข้ ยายโอกาสทางการศึกษาให้กบั ผูท้ ่ีตอ้ งการ
พัฒนาศักยภาพและเพิ่มพูนความรูใ้ นการปฏิบตั งิ าน
ทันต่อสถานการณ์ความเจริญทางเทคโนโลยี
ตอนที่ 3 การประเมินโครงการด้านผลผลิต
โปรดทาเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ทา่ นคิดว่าตรงกับความเป็ นจริงมากที่สดุ
ประเด็นคาถาม
ด้านคุณลักษณะทั่วไปของผู้สาเร็จการศึกษา
10. มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รบั มอบหมาย
11. วางตัวได้เหมาะสมกับกาลเทศะ
12. มีมนุษยสัมพันธ์ดีกบั ผูร้ ว่ มงาน
13. มีความเชื่อมั่นในตัวเอง
14. มีนา้ ใจช่วยเหลือผูอ้ ่ืน
15. ยอมรับฟั งความคิดเห็นของผูอ้ ่ืน
16. มีความริเริ่มสร้างสรรค์
17. มีความสนใจศึกษาค้นคว้าเพื่อเพิ่มพูนความรูใ้ ห้ตนเอง
18. ให้ความร่วมมือในการทากิจกรรมต่างๆ
ด้านคุณลักษณะทางวิชาชีพของผู้สาเร็จการศึกษา
19. มีความรูแ้ ละทักษะในด้านวิชาชีพ
20. มีความรูค้ วามสามารถในการศึกษาเพื่อแสวงหาความรู ้
ใหม่ในด้านวิชาชีพ
21. มีความละเอียดรอบครอบในงานที่ทา
22. สามารถนาความรูจ้ ากการเรียนมาประยุกต์ใช้กบั งานที่
ทาได้
23. มีการวางแผนในการทางาน

มาก
ทีส่ ุด

ระดับความเหมาะสม
มาก ปาน น้อย
กลาง

น้อย
ทีส่ ุด
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ประเด็นคาถาม

มาก
ทีส่ ุด

ระดับความเหมาะสม
มาก ปาน น้อย
กลาง

น้อย
ทีส่ ุด

24. มีความสามารถในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
25. มีความสามารถในปฏิบตั งิ านที่ได้รบั มอบหมาย
26. มีความกระตือรืนร้นในการทางาน
27. มีความสามารถในการติดต่อประสานงานกับผูอ้ ่ืน
28. มีจรรยาบรรณต่อวิชาชีพ
29. มีศีลธรรมและคุณธรรมในการปฏิบตั งิ าน
30. มีความรู ้ ทักษะและการพัฒนาเทคโนโลยี
ตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะ
4.1 ด้านบริบท
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4.2 ด้านผลผลิต
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วย

