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แบบสอบถามฉบับที่ 2
การประเมินการดาเนินงานโครงการจัดการเรียนการสอนนักศึกษากลุ่มเทียบโอนความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ
วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
(นักศึกษาปัจจุบันและผู้สาเร็จการศึกษา)
...............................................................................
คาชี้แจง
1. แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการประเมินโครงการจัดการเรียนการสอนนักศึกษากลุ่มเทียบโอนความรู้
และประสบการณ์วิชาของชีพวิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
2. แบบสอบถามฉบับนี้ ไม่มีคาตอบใดถูก ผิด ท่านสามารถตอบได้อย่างอิสระตามความจริง คาตอบที่เป็นจริง
ที่สุดจะช่วยให้การวิจัยในครั้งนี้เกิดประโยชนสูงสุดต่อการประเมินการดาเนินงาน และเป็นแนวทางในการพัฒนาการ
เทียบโอนความรู้และประสบการณ์วิชาชีพและการวิจัยต่อไป
3. ข้อมูลที่ได้จากการตอบแบบสอบถามครั้งนี้จะเป็นข้อมูลลับเฉพาะ ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ตอบ
แบบสอบถามแต่อย่างใด ผู้วิจัยจะนามาใช้ประโยชน์สาหรับการวิจัยในครั้งนี้เท่านั้น
4. แบบสอบถามฉบับนี้มี 3 ตอน คือ
ตอนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพของผูต้ อบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 การประเมินโครงการด้านปัจจัยเบือ้ งต้น
ตอนที่ 3 การประเมินโครงการด้านกระบวนการ
ตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะ
5. การตอบแบบสอบถามให้ตอบตามความเป็นจริงของท่านโดยทาเครื่องหมาย  ลงในช่องที่กาหนด และ
กรอกข้อความลงในส่วนที่เว้นว่าง
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
1. เพศ
( ) ชาย
2. อายุ
( ) 20 – 30 ปี
( ) 41 – 50 ปี
3. สาขาวิชาที่เรียน
( ) การบัญชี
( ) เทคนิคยานยนต์
4. ประกอบอาชีพ
( ) งานราชการ
( ) ธุรกิจการเกษตร
( ) ธุรกิจพาณิชย์

( ) หญิง
( ) 31 – 40 ปี
( ) 51 – 60 ปี
( ) คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
( ) ไฟฟ้ากาลัง
( ) รัฐวิสาหกิจ
( ) ธุรกิจอุตสาหกรรม

( ) ธุรกิจบริการ
( ) ธุรกิจการเงิน

( ) อื่น ๆ....................................................
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ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการดาเนินงานการประเมินโครงการ ด้านปั จจัยเบือ้ งต้น
โปรดทาเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ทา่ นคิดว่าตรงกับสภาพความเป็ นจริงที่สดุ
ส่วนที่ 1 การประเมินโครงการด้านปั จจัยเบือ้ งต้น
ประเด็นการวิจัย
ด้านดาเนินงานของคณะกรรมการโครงการ
1. คณะกรรมการประชาสัมพันธ์
2. คณะกรรมการจัดทาหลักสูตร
3. คณะกรรมการจัดแผนการเรียนรวมและรายบุคคล
4. คณะกรรมการที่ปรึกษา
5. คณะกรรมการประเมินเบือ้ งต้น
6. คณะกรรมการเทียบโอนความรูแ้ ละประสบการณ์
7. คณะกรรมการวัดผลและประเมินการเรียนรู ้
ด้านเอกสารข้อมูลทีเ่ กี่ยวข้อง
8. เอกสารประชาสัมพันธ์
9. เอกสารคูม่ ือการเรียน/การปฏิบตั ิการเทียบโอน
10. ใบสมัคร/คาร้อง/ระเบียบการ/แบบฟอร์มต่าง ๆ
11. แบบประเมิน/แบบทดสอบ
ด้านหลักสูตรการเรียนการสอน
12. การจัดแผนการเรียนรวมและรายบุคคล
13. การจัดการแผนการเรียนรู ้
14. จัดหลักสูตรตามความต้องการของผูเ้ รียน
15. จัดหลักสูตรสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน
ด้านครู ผู้สอน
16. ครูผสู้ อนแต่ละท่านมีความรูค้ วามสามารถเหมาะสม
ในการสอนแต่ละรายวิชา
17. ครูผสู้ อนมีประสบการณ์ในวิชาที่สอน
18. ครูผสู้ อนมีทกั ษะในการสอนแต่ละรายวิชา
19. ครูผสู้ อนมีความสามารถในการถ่ายทอดความรู ้
ให้กบั ผูเ้ รียน
20. ครูผสู้ อนเอาใจใส่ให้ความช่วยเหลือแก่ผเู้ รียน

ระดับการปฏิบัต/ิ ความเหมาะสม
มาก มาก ปาน น้อย น้อย
ทีส่ ุด
กลาง
ทีส่ ุด
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ประเด็นการวิจัย
21. จานวนครูผสู้ อนเหมาะสมกับปริมาณผูเ้ รียน
22. ครูผสู้ อนทาการสอนสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
แต่ละรายวิชา
23. ครูผสู้ อนสอนสอดคล้องกับเนือ้ หาวิชา
24. ครูผสู้ อนมีการประยุกต์เนือ้ หาวิชาให้สามารถ
นาไปใช้ประโยชน์ได้
ด้านนักศึกษา
25. นักศึกษามีประสบการณ์ทางานตามเกณฑ์
26. นักศึกษาส่วนใหญ่มีความรู้พื้นฐานในวิชาที่เรียน
27. นักศึกษามีเวลาและความพร้อมในการเรียน
28. นักศึกษามีคุณสมบัติตามเกณฑ์การรับสมัคร
29. นักศึกษามาเรียนอย่างสม่าเสมอ
30. นักศึกษาแต่งกายได้อย่างเหมาะสม
ด้านอุปกรณ์ที่สนับสนุนการเรียนการสอน
31. มีการใช้อุปกรณ์หรือเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการเรียน
การสอน
32. สื่อและโสตทัศนูปกรณ์ต่าง ๆ มีคุณภาพ
33. ห้องสมุดมีตารา เอกสาร สารสาร งานวิจัย ให้ค้นคว้า
อย่างเพียงพอ
34. หนังสือ ตาราของห้องสมุดมีเนื้อหาทันสมัย
35. ห้องสมุดมีโต๊ะ เก้าอี้สาหรับนั่งอ่านหนังสือเพียงพอ
36. ห้องสมุดมีบรรยากาศในการส่งเสริมการอ่าน
37. การให้บริการของเจ้าหน้าที่ห้องสมุดรวดเร็วและตอบ
ข้อซักถามได้ชัดเจน
38. ห้องเรียนมีโต๊ะ เก้าอี้เพียงพอกับจานวนนักศึกษา
39. ลักษณะการจัดวางอุปกรณ์ต่าง ๆ ในห้องเรียน
เหมาะสม
30. ห้องเรียนมีแสงสว่างเพียงพอ

ระดับการปฏิบัต/ิ ความเหมาะสม
มาก มาก ปาน น้อย น้อย
ทีส่ ุด
กลาง
ทีส่ ุด
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ประเด็นการวิจัย

ระดับการปฏิบัต/ิ ความเหมาะสม
มาก มาก ปาน น้อย น้อย
ทีส่ ุด
กลาง
ทีส่ ุด

31. ห้องเรียนไม่มีเสียงดังรบกวนจากภายนอก
32. ตาราและเอกสารประกอบการเรียนทันสมัยและ
สอดคล้องกับเนื้อหา
33. วัน เวลาที่ใช้ในการเรียนการสอนเหมาะสม
34. การจัดสถานที่พักผ่อนมีความเหมาะสม
35. การให้บริการของเจ้าหน้าที่ รวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ
36. มีการแจ้งข้อมูลข่าวสารที่รวดเร็วและชัดเจนให้ทราบ
ทั่วถึงกัน
37. กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่จัดขึ้นมีความสอดคล้องและ
เหมาะสมกับเหตุการณ์ปัจจุบันและมีประโยชน์
38. นักศึกษาได้รับการสนับสนุนในการทากิจกรรมต่างๆ
39. ห้องน้า ห้องสุขาชาย – หญิงมีความสะอาดและจานวน
เพียงพอ
40. มีที่จอดรถจานวนเพียงพอ
41. การจัดสวัสดิการให้นักศึกษา เช่น น้าดื่ม ยารักษาโรค
เป็นต้น
ตอนที่ 3 การประเมินโครงการด้านกระบวนการ
โปรดทาเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ทา่ นคิดว่าตรงกับความเป็ นจริงมากที่สดุ
ระดับการปฏิบัต/ิ ความเหมาะสม
ประเด็นการวิจัย
มาก มาก ปาน น้อย น้อย
ทีส่ ุด
กลาง
ทีส่ ุด
ด้านการประเมินเบือ้ งต้น
42. การแต่งตัง้ คณะกรรมการประเมินเบือ้ งต้น
43. การสัมภาษณ์ผสู้ มัครรายบุคคล
44. การตรวจสอบเอกสาร
45. การตัดสินใจรับเข้าเรียนในรูปคณะกรรมการ
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ประเด็นการวิจัย
46. มีการสรุปรายงานผลการประเมินเสนอผูบ้ ริหาร
47. มีการประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาเข้าเรียน
ด้านเทียบโอนผลการเรียนรู้
48. มีการแต่งตัง้ คณะกรรมการประเมินเบือ้ งต้น
49. มีการแต่งตัง้ คณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียนรู ้
50. การตรวจสอบรายละเอียดคาอธิบายรายวิชา ตาม
เกณฑ์และระเบียบกาหนด
51. มีการประกาศผลการเทียบโอนผลการเรียนรู ้
ด้านการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์
52. มีการแต่งตัง้ คณะกรรมการเทียบโอนความรูแ้ ละ
ประสบการณ์
53. มีคณะกรรมการฯ ตามโครงสร้างที่กาหนด
54. มีการจัดทาเครื่องมือและอุปกรณ์การประเมินและ
เทียบโอนความรูแ้ ละประสบการณ์
55. มีบคุ คลภายนอกที่เป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญ/ชานาญการใน
สาขาวิชาร่วมเป็ นคณะกรรมการ
56. มีการให้นกั ศึกษาจัดทาข้อมูลนาเสนอในการเทียบ
โอนความรูแ้ ละประสบการณ์ (Portfolio)
57. การกาหนดวันเวลาการเทียบโอนความรูแ้ ละ
ประสบการณ์ท่ีชดั เจนก่อนการลงทะเบียนเรียน
58. มีการสรุปรายงานผลการเทียบโอนความรูแ้ ละ
ประสบการณ์
59. มีการประกาศผลการเทียบโอนความรูแ้ ละ
ประสบการณ์
ด้านการจัดการเรียนการสอน
60. ระยะเวลาการจัดการเรียนการสอน
61. การจัดการแผนการเรียนรายบุคคล
62. การเรียนภาคทฤษฎี/ภาคปฏิบตั ิ
63. การจัดกิจกรรมและการมอบหมายงาน
64. การจัดทาฐานข้อมูลรายบุคคล

ระดับการปฏิบัต/ิ ความเหมาะสม
มาก มาก ปาน น้อย น้อย
ทีส่ ุด
กลาง
ทีส่ ุด
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ประเด็นการวิจัย
65. ความร่วมมือกับหน่วยงานหรือสถานประกอบการต้น
สังกัดของนักศึกษา
66. การใช้เทคโนโลยีการสื่อสารในการเรียนการสอน เช่น
สื่อ Social เป็ นต้น
ด้านการวัดผลและประเมินผล
67. ครูผสู้ อนได้ชีแ้ จงวิธีการวัดและประเมินผลให้ทราบใน
ชั่วโมงของการสอน
68. การวัดและประเมินผลแต่ละรายวิชาสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของเนือ้ หาวิชา
69. การออกข้อสอบครอบคลุมเนือ้ หาวิชาที่สอน
70. ครูผสู้ อนได้แจ้งประเภทของข้อสอบที่ใช้การวัดผล
ก่อนการสอน
71. นักศึกษามีเวลาเตรียมตัวในการสอบอย่างเพียงพอ
72. ครูผสู้ อนประกาศผลสอบได้อย่างเหมาะสมและ
รวดเร็ว
73. การทดสอบสามารถกระตุน้ ให้ผเู้ รียนเกิดความ
ต้องการเรียนรูเ้ พิ่มขึน้
74.การดาเนินงานการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพตาม
เงื่อนไขการสาเร็จการศึกษา

ระดับการปฏิบัต/ิ ความเหมาะสม
มาก มาก ปาน น้อย น้อย
ทีส่ ุด
กลาง
ทีส่ ุด
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ตอนที่ 3 การประเมินโครงการด้านผลผลิต
โปรดทาเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ทา่ นคิดว่าตรงกับความเป็ นจริงมากที่สดุ
ระดับความเหมาะสม
ประเด็นคาถาม
มาก มาก ปาน น้อย
ทีส่ ุด
กลาง
ด้านคุณลักษณะทั่วไปของผู้สาเร็จการศึกษา
75. มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รบั มอบหมาย
76. วางตัวได้เหมาะสมกับกาลเทศะ
77. มีมนุษยสัมพันธ์ดีกบั ผูร้ ว่ มงาน
78. มีความเชื่อมั่นในตัวเอง
79. มีนา้ ใจช่วยเหลือผูอ้ ่ืน
80. ยอมรับฟั งความคิดเห็นของผูอ้ ่ืน
81. มีความริเริ่มสร้างสรรค์
82. มีความสนใจศึกษาค้นคว้าเพื่อเพิ่มพูนความรูใ้ ห้ตนเอง
83. ให้ความร่วมมือในการทากิจกรรมต่างๆ
ด้านคุณลักษณะทางวิชาชีพของผู้สาเร็จการศึกษา
84. มีความรูแ้ ละทักษะในด้านวิชาชีพ
85. มีความรูค้ วามสามารถในการศึกษาเพื่อแสวงหาความรู ้
ใหม่ในด้านวิชาชีพ
86. มีความละเอียดรอบครอบในงานที่ทา
87. สามารถนาความรูจ้ ากการเรียนมาประยุกต์ใช้กบั งานที่
ทาได้
88. มีการวางแผนในการทางาน
89. มีความสามารถในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
90. มีความสามารถในปฏิบตั งิ านที่ได้รบั มอบหมาย
91. มีความกระตือรืนร้นในการทางาน
92. มีความสามารถในการติดต่อประสานงานกับผูอ้ ่ืน
93. มีจรรยาบรรณต่อวิชาชีพ
94. มีศีลธรรมและคุณธรรมในการปฏิบตั งิ าน
95. มีความรู ้ ทักษะและการพัฒนาเทคโนโลยี

น้อย
ทีส่ ุด
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ตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะ
4.1 ด้านปัจจัยเบื้องต้น
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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……………………………………………………………………………………………………………………………………………….......................
4.2 ด้านกระบวนการ
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….......................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4.3 ด้านผลผลิต
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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