
 

 

 

 

แบบสอบถาม เพ่ือติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาระดับปริญญา หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 

สาขาวิชาเทคโนโลยีแม่พิมพ ์ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม  
ค าชี้แจง 
 แบบสอบถามฉบับนี้  จัดท าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา                
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีแม่พิมพ์ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม สถาบันการอาชีวศึกษาภาค
กลาง 5 เพื่อน าข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพสอดคล้อง
กับความต้องการของผู้เรียนและสังคม 

แบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 6 ตอน ดังนี ้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเก่ียวกับหลักสูตร 
ตอนที่ 3 ความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยการจัดการศึกษา 
ตอนที่ 4 ความพึงพอใจเก่ียวกับการจัดการศึกษา 
ตอนที่ 5 ความพึงพอใจต่อคุณลักษณะของบัณฑติ 
ตอนที่ 6 ข้อเสนอแนะอื่นๆ 
 

ตอนที่ 1 
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 

ค าชี้แจง กรุณาท าเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง � ด้วยข้อมูลที่เปน็จริง 
1. สถานภาพ 

เพศ   � ชาย   � หญิง 
อายุ   � ๑๘-25 ปี     � 26-30 ปี      � 31-35 ปี   อื่น ๆ (ระบุ) ..............................................    

2. วุฒิการศึกษา 
ระดับปวส.................................................................... สาขาวิชา....................................................... 
จากวิทยาลัย................................................................ ปกีารศึกษา.................................................... 

๓. สถานภาพการประกอบอาชีพ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
� พนักงานสถานประกอบการ    � นักศึกษาทวิภาคี    � อื่นๆ (ระบ)ุ …………………………………………….... 

๔. เป้าหมายในการเข้าศึกษาระดับปริญญา  สาขาวิชาเทคโนโลยีแม่พิมพ ์(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
� เพื่อให้ได้ความรู้และประสบการณ์ต่างๆ เพิ่มมากขึ้น 
� เพื่อน าสิ่งทีไ่ด้ไปประยุกต์ใชจ้ริงในงานที่รับผดิชอบ 
� เพื่อมีโอกาสปรับเงินเดือนทีม่ีอยู่แล้วให้สูงขึ้น 
� เพื่อโอกาสในการเลื่อนต าแหน่งหน้าที่ที่สูงขึน้ 
� เพื่อปรับให้มีวุฒิทางการศึกษาตามข้อก าหนดส่วนงาน 
� อื่นๆ (ระบุ) ………………………………………………………………..………….…………………………. 

         
        



 

 

ตอนที่ 2 

2.1 ปรัชญาของหลักสูตร 

   หลักสูตรนี้ เป็นหลักสูตรที่เน้นผลิตบัณฑิตให้ความรู้  ทักษะทางด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี                   

และสามารถปฏิบัติวิชาชีพทางด้านแม่พิมพ์ได้เป็นอย่างดีโดยสามารถน าเอาศาสตร์ทางด้านเทคโนโลยีและการ

จัดการที่เหมาะสมและทันสมัยมาประยุกต์ใช้กับงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ   นอกจากนี้ยังเสริมสร้างคุณธรรม  

จริยธรรม  ความซื่อสัตย์ สุจริต ความมีระเบียบวินัย  มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และสังคม มุ่งตอบสนองความ

ต้องการของสังคม ชุมชน สถานประกอบการ และสามารถประกอบอาชีพอิสระ 

รายการพิจารณาเก่ียวกับปรัชญาของหลักสูตร 
ระดับความคิดเห็น 

มาก 
ที่สุด 

มาก ปาน 
กลาง 

น้อย น้อย 
ที่สุด 

1. สื่อความหมายให้เห็นถึงเจตจ านงค์ที่คาดหวังของหลักสูตรได้      
2. เห็นจุดหมายปลายทางที่มุ่งหวังให้เกิดแก่ผู้เรียนในสาขาวชิาได้      
3. สามารถที่จะด าเนินการเพื่อให้บรรลุผลตามปรัชญาที่วางไวไ้ด้      
 

2.๒วัตถุประสงค์  
๒.๒.1 เพ่ือผลิตบัณฑิตเทคโนโลยีอุตสาหกรรมด้านแม่พิมพ์  ให้มีความรู้  ความสามารถตรงตามฐาน

สมรรถนะในสาขาอาชีพ และตามความต้องการของตลาดแรงงาน 
๒.๒.2 เพ่ือผลิตบัณฑิตเทคโนโลยีอุตสาหกรรมด้านแม่พิมพ์ ให้เป็นผู้มีความช านาญ โดยการ                          

ฝึกปฏิบัติจริง มีสมรรถนะในการใช้กระบวนการสร้างความรู้ด้วยตนเอง ใช้กระบวนการคิด กระบวนการกลุ่ม
และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๒.๒.3 เพ่ือความร่วมมือ  ในการระดมทรัพยากรผลิตบัณฑิตเทคโนโลยีอุตสาหกรรมด้านแม่พิมพ์
ระหว่างสถาบันการอาชีวศึกษา สถานประกอบการ องค์กรวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมแม่พิมพ์                    
ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน    

๒.๒.4 เพ่ือผลิตบัณฑิตเทคโนโลยีอุตสาหกรรมด้านแม่พิมพ์ให้เป็นผู้มีความรับผิดชอบ มีบุคลิกภาพที่ดีมี
มนุษยสัมพันธ์ คุณธรรม จริยธรรม มีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ เป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคม 
มีความม่ันใจและภาคภูมิใจในวิชาชีพ รักงาน รักหน่วยงาน รับผิดชอบต่อตนเอง ผู้อ่ืนและหมู่คณะ มุ่งอนุรักษ์
ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

๒.๒.5 เพ่ือให้ตระหนักและมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ  สังคม ของประเทศ  และโลก
ปัจจุบัน มีความรักชาติ ส านึกในความเป็นไทย เสียสละเพ่ือส่วนรวม ด ารงรักษาไว้ซึ่งความมั่นคงของชาติ  
ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

 
 
 
 
 



 

 

๒.๒.6 เพ่ือผลิตบัณฑิตเทคโนโลยีอุตสาหกรรมด้านแม่พิมพ์  โดยความร่วมมือของสถาบันการ
อาชีวศึกษา  สถานศึกษา  และสถานประกอบการ จัดการศึกษาในระบบทวิภาคี 
ค าชี้แจง กรุณาท าเครื่องหมาย ! ลงในช่องวา่ง ตามรายการพิจารณาดังต่อไปนี้ 

รายการพิจารณาเก่ียวกับวตัถุประสงค์ของหลักสูตร 
ระดับความคิดเห็น 

มาก 
ที่สุด 

มาก ปาน 
กลาง 

น้อย น้อย 
ที่สุด 

1. สื่อความหมายเห็นถึงผลลัพธ์ที่คาดหวังของหลักสูตรไดช้ัดเจน      
2. ตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียน      
3. สอดคล้องกับความต้องการพัฒนางานแม่พิมพ ์      
4. สามารถด าเนนิการเพื่อให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ที่วางไวไ้ด้      
 

๒.3 โครงสร้างหลักสูตร 

๒.๓.๑ หลักสูตร 
  ๒.3.1.1 จ านวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร     72 หน่วยกิต 
 ๒.3.1.2  โครงสร้างหลักสูตร 

  1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ทักษะชีวิต)           ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 
  1)  กลุ่มภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ 
        (ทักษะภาษาและการสื่อสาร)  (ไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต) 
  2)  กลุ่มคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
        (ทักษะการคิดและการแก้ปัญหา)                (ไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต) 
  3)  กลุ่มสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 
        (ทักษะทางสังคมและการด ารงชีวิต)          (ไม่น้อยกว่า 3  หน่วยกิต) 
  2. หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 51หน่วยกิต 
   1)  กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ                         (30  หน่วยกิต) 
   2)  กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก                         (ไม่น้อยกว่า  15 หน่วยกิต) 
   3)  โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ                  (6  หน่วยกิต) 
  3. หมวดวิชาเลือกเสรี      ไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต 
 
๒.๔ การจัดโครงสร้างหลักสูตร 
     1)   หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ทักษะชีวิต)   ไม่น้อยกว่า 15  หน่วยกิต 
           เหมาะสม ☐     ไม่เหมาะสม เพราะ………………………………………………………………. 

      2)  หมวดวิชาเฉพาะ (ทักษะวิชาชีพ)    ไม่น้อยกว่า    51  หน่วยกิต 
 เหมาะสม ☐   ไม่เหมาะสม เพราะ………………………………………………………………. 

      3)  หมวดวิชาเลือกเสรี    ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต 
 เหมาะสม ☐   ไม่เหมาะสม  เพราะ…………………………………………………………..... 

 
 
 



 

 

ค าชี้แจง กรุณาท าเครื่องหมาย ลงในช่องว่าง ตามรายการพิจารณาดังต่อไปนี้ 

รายการพิจารณาเกี่ยวกับโครงสร้างหลักสูตร 
(ต่ าสุด 48 สูงสุด 72 หน่วยกิต) 

ระดับความคิดเห็น 
เหมาะสม

แล้ว 
มากไปควรลดลง 
เป็น………..หน่วย 

น้อยไปควรเพ่ิม 
เป็น..........หน่วย 

1. หน่วยกิตตลอดหลักสูตร (รวม 72 หน่วยกิต)    
2. หมวดทักษะชีวิต   15 หน่วยกิต    
3. หมวดทักษะวิชาชีพ  51  หน่วยกิต    
4. หมวดวิชาเลือกเสรี  6 หน่วยกิต    
5. หมวดโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ  6 หน่วยกิต    
 
รายวิชาที่ก าหนดไว้ในหลักสตูร 
กลุ่มภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ  ไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกติ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) รายวิชาที่เลือก 
๑๙-4000-1101 ภาษาไทยเพ่ือปฏิบัติงานอาชีพ 3(3-0-6)  
๑๙-4000-1102 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารและการน าเสนอ 3(3-0-6)  
๑๙-4000-1103 การเขียนรายงานในงานอาชีพ 3(3-0-6)  
๑๙-4000-1201 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและทักษะการเรียนรู้ 3(2-2-5)  
๑๙-4000-1202 การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษในงานอาชีพ 3(2-2-5)  
๑๙-4000-1203 ภาษาอังกฤษเพ่ือการน าเสนอในงานอาชีพ 3(2-2-5)  
๑๙-4000-1204 ภาษาอังกฤษทักษะวิชาชีพ 3(2-2-5)  
๑๙-4000-1205 ภาษาอังกฤษส าหรับอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ 3(2-2-5)  
๑๙--4000-1206 ภาษาอังกฤษส าหรับการเข้าสังคมและการดูแลลูกค้า 3(2-2-5)  
๑๙--4000-1207 ภาษาอังกฤษส าหรับนักเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 3(2-2-5)  
๑๙--4000-1208 ภาษาอังกฤษโครงงานอาชีพ 3(2-2-5)  

 

กลุ่มคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์    ไม่น้อยกว่า   6 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) รายวิชาที่เลือก 

๑๙-4000-1301 วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีประยุกต์ 3(2-2-5)  
๑๙-4000-1302 วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเครื่องกล 3(2-2-5)  
๑๙-4000-1401 คณิตศาสตร์เพ่ือการตัดสินใจ 3(3-0-6)  
๑๙-4000-1402 สถิติเพ่ืองานอาชีพ 3(3-0-6)  

 
 
 
 
 
 



 

 

กลุ่มสังคมและมนุษยศาสตร์      ไม่น้อยกว่า   3  หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) รายวิชาที่เลือก 

๑๙-4000-1501 ประชาคมอาเซียนศึกษา 3(3-0-6)  
๑๙-4000-1502 ชีวิตและสังคม 3(3-0-6)  
๑๙-4000-1503 การพัฒนาจริยธรรมในงานอาชีพ 3(3-0-6)  
๑๙-4000-1504 การพัฒนาสิ่งแวดล้อมในงานอาชีพ 3(3-0-6)  
๑๙-4000-1505 ศิลปวัฒธรรมเพื่อการท่องเที่ยว 3(3-0-6)  
๑๙-4000-1506 การเมืองไทยยุคปัจจุบัน 3(3-0-6)  
๑๙-4000-1507 การรู้สารสนเทศ 3(3-0-6)  
๑๙-4000-1508 การบริหารจัดการยุคใหม่และภาวะผู้น า 3(3-0-6)  
๑๙-4000-1509 การส่งเสริมสุขภาพในการท างาน 3(3-0-6)  
๑๙-4000-1601 การจัดการความรู้ 3(3-0-6)  
๑๙-4000-1602 มนุษยสัมพันธ์ในองค์การ 3(3-0-6)  

 
กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ    ไม่น้อยกว่า 30  หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) รายวิชาที่เลือก 
19-4102-2001 เขียนแบบแม่พิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์ 3 (2-2-5)  
19-4102-2002 เทคโนโลยีการออกแบบและผลิตแม่พิมพ์ด้วยโปรแกรม

คอมพิวเตอร์  
3 (2-2-5)  

19-4102-2003 เทคโนโลยีการปรับปรุงสมบัติวัสดุ 3 (2-2-5)  
19-4102-2004 เทคโนโลยีการวัดละเอียด  3 (2-2-5)  
19-4102-2005 การศึกษาการท างานอุตสาหกรรมแม่พิมพ์   3 (3-0-6)  
19-4102-2006 การควบคุมคุณภาพอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ 3 (3-0-6)  
19-4102-2007 การวางแผนและควบคุมการผลิตอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ 3 (3-0-6)  
19-4102-2008 เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม 3 (3-0-6)  
19-4102-2009 การออกแบบอุปกรณ์น าคมตัดและอุปกรณ์จับยึด 3 (2-2-5)  
19-4102-2010 เทคโนโลยีการซ่อมและบ ารุงรักษาแม่พิมพ์  3 (2-2-๕)  
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กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก    ไม่น้อยกว่า   15 หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) รายวิชาที่เลือก 
19-4102-2101 เทคโนโลยีการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยวิเคราะห์การไหลของ

พลาสติก   
3 (2-2-5)  

19-4102-2102 เทคโนโลยีการออกแบบแม่พิมพ์พลาสติก  3 (0–6–2) 3 (3-0-6)  
19-4102-2103 เทคโนโลยีการสร้างแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก   3 (0–6–2)  
19-4102-2104 เทคโนโลยีการสร้างแม่พิมพ์ฉีดแบบพิเศษ   3 (0–6–2)  
19-4102-2105 เทคโนโลยีการฉีดพลาสติก  3 (0–6–2)  
19-4102-2106 เทคโนโลยีการออกแบบแม่พิมพ์โลหะ 3 (3–0–6)  
19-4102-2107 เทคโนโลยีการออกแบบแม่พิมพ์โลหะแบบซับซ้อน 

  
3 (3–0–6)  

19-4102-2108 เทคโนโลยีการสร้างแม่พิมพ์โลหะ  3(0–6–2 )  
19-4102-2109 เทคโนโลยีการสร้างแม่พิมพ์โลหะแบบต่อเนื่อง 3 (0–6–2)  
19-4102-2110 เทคโนโลยีการสร้างแม่พิมพ์โลหะแบบขึ้นรูป 3 (0–6–2)  

กลุ่มโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ   ไม่น้อยกว่า      6  หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) รายวิชาที่เลือก 

๑๙-4101-8501 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 1 2(1-2-3)  
๑๙-4101-8502 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 2 4(0-12-5)  

 

กลุ่มหมวดวิชาเลือกเสรี                  ไม่น้อยกว่า  6          หน่วยกิต  

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) รายวิชาที่เลือก 
19-4102-2201 สถิติวิศวกรรม       3(3–0–6)  
19-4102-2202 เทคโนโลยีการสร้างแม่พิมพ์เป่า  3(0–6–2)  
19-4102-2203 เทคโนโลยีการเป่าพลาสติก  3(0–6–2)  
19-4102-2204 เทคโนโลยีการอัดขึ้นรูปพลาสติก   3(0–6–2)  
19-4102-2205 เทคโนโลยีการอัดรีดพลาสติก 3(0–6–2)  
19-4102-2206 เทคโนโลยีการข้ึนรูปโลหะ 3(3–0–6)  
19-4102-2207 เทคโนโลยีการหล่อโลหะ  3(2–2-5)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

2.5 แผนการศึกษา  (ตลอดหลักสูตร  2 ปีการศึกษา) 
 (สาขางานแม่พิมพ์พลาสติก)            

ปีการศึกษา 25๖๑ 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
19-4000-12xx    เลือกจากกลุ่มวิชาภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ 
3(2-2-5)  

19-4000-13xx    เลือกจากกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์                                   
3(2-2-5)   

19-4000-14xx  เลือกจากกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์                3(3-0-6)  19-4000-16xx   เลือกจากกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์         3(3-0-6) 

19-4102-2001  เขียนแบบแม่พิมพด์้วยคอมพวิเตอร์        3(2-2-5)**  
 

19-4102-2002   เทคโนโลยกีารออกแบบและผลิตแม่พิมพ์ดว้ยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์    

19-4102-2003  เทคโนโลยีการปรับปรุงสมบัติวัสดุ           3(2-2-5)       19-4102-2010  เทคโนโลยีการซ่อมและบ ารุงรักษาแม่พิมพ ์  3(2-2-5)**       
19-4102-2007  การวางแผนและควบคุมการผลิตอุตสาหกรรมแม่พิมพ์  
3(3-0-6)  

19-4102-2004   เทคโนโลยกีารวัดละเอียด                  3(2-2-5)       

19-4102-2102  เทคโนโลยีการออกแบบแม่พิมพ์พลาสติก   3(3-0-6)** 19-4102-2103   เทคโนโลยีการสรา้งแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก     3(0-6-2)** 
                                                                                                                 (18)  15 – 6                                                                                                                              
(18)  11 – 14  
 
 
 
 

ปีการศึกษา 25๖๑ (ฤดูร้อน) 
19-4102-2006  การควบคุมคณุภาพอุตสาหกรรมแม่พิมพ์
                3(3-0-6)  

19-4102-2009  การออกแบบอุปกรณ์น าคมตัดและอุปกรณ์จับ
ยึด    3(2-2-5)**   

  (6)  5 – 2   
 
 
 

ปีการศึกษา 25๖๒ 
ภาคเรียนที่ 3 ภาคเรียนที่ 4 

19-4102-2104  เทคโนโลยีการสรา้งแม่พิมพ์ฉีดแบบพิเศษ          
3(0-6-2)**  

19-4102-2101  เทคโนโลยีการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยวิเคราะห์การ
ไหลของพลาสติก                                         3(2-2-5)    

19-4000-12xx    เลือกจากกลุม่วิชาภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศ 3(2-2-5)                                          

19-4102-2008  เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม         3(3-0-6) 
      

19-4102-22xx เลือกจากหมวดวิชา                  3(3-0-6)         
                                                            (เลือกเสรี)    

19-4102-2005  การศึกษาการท างานอุตสาหกรรมแม่พิมพ ์                 
3(3-0-6)  

19-4102-8501 เตรียมโครงงานศึกษาทางเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมแม่พิมพ ์   3(2-2-5) **        

19-4102-8502  โครงงานทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรมแม่พมิพ์     
3(0 -6-2)**   

19-4102-22xx เลือกจากหมวดวิชา                   3(3-0-6)         
(เลือกเสรี)    

19-4102-2105   เทคโนโลยีการฉีดพลาสติก        3(0-6-2)**         
 

 (15)  10 – 10                                                                                                                     (15)  8 – 14   
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แผนการศึกษาที่ก าหนดในการเรียน 

  เหมาะสม 

  ไม่เหมาะสม  ควรปรับดังนี้.................................................................................................................................. 
......... .......................................................................................................................................................................... 
 

2.6  เนื้อหารายวิชา 

ค าชี้แจง 
1. กรุณาอ่านช่ือรายวิชาและ 
ค าอธิบายรายวิชาอย่างละเอียด 
 

19-4102-2001 เขียนแบบแม่พิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์ 3 (2-2-5) 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วย
เขียนแบบช้ินส่วนแม่พิมพ์รูปแบบทรงตันสามมิติ (Solid Modeling) รูปแบบพื้นผิวสาม
มิติ (Surface Modeling) เขียนภาพประกอบ  เขียนภาพฉาย  ภาพช่วย  ภาพตัด  
ก าหนดขนาด  สัญลักษณ์   เขียนตารางวัสดุ  ก าหนดพิกัด GD&T ในแบบงาน น าช้ินส่วน
มาตรฐานมาใช้ในงานเขียนแบบ 

2. อ่านรายการที่พิจารณา
ประเมิน** 
 

รายการที่พิจารณาประเมิน** 
1. เนื้อหาโดยรวมในรายวิชาสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสตูร 
2. เนื้อหารายวิชาสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานจริงได้ 
3. ความรู้และประสบการณ์ตา่งๆที่ได้รับจากการศึกษารายวิชานี ้

3. ให้คะแนนในแต่ละรายการที่
พิจารณาประเมิน 
โดยการท าเครื่องหมายลงในช่อง
ระดับคะแนนความคดิเห็น 

โดยที่ คะแนน 5 หมายถึง มากท่ีสุด, คะแนน 4 หมายถึง มาก, คะแนน 3 หมายถึง ปาน
กลาง, คะแนน 2 หมายถึง น้อย, และ คะแนน 1 หมายถึง น้อยท่ีสดุ 
 

 
ข้อก าหนดให้เรียนรายวิชาเลือกนี้ 
☐ เหมาะสม 
☐ ไม่เหมาะสม ควรปรับดังนี้ ……………………………………………………………..…………………............................................. 
......................................................................................................................................................................................... 
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ชื่อรายวิชาและค าอธิบายรายวิชา รายการที่พิจารณาประเมิน** 
ระดับคะแนน 
ความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
1 9 -41 0 2 -20 0 1  เ ขี ย นแ บ บแ ม่ พิ ม พ์ ด้ ว ย
คอมพิวเตอร์ 3 (2-2-5) 
 ศึกษาและปฏิบัติ เกี่ ย วกับ โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยเขียนแบบ
ชิ้ นส่ วนแม่พิ มพ์ รู ปแบบทรงตั นสามมิ ติ  ( Solid 
Modeling) รูปแบบพื้ นผิ วสามมิติ  (Surface 
Modeling) เขียนภาพประกอบ  เขียนภาพฉาย  ภาพ
ช่วย  ภาพตัด  ก าหนดขนาด  สัญลักษณ์   เขียนตาราง
วัสดุ  ก าหนดพิกัด GD&T ในแบบงาน น าชิ้นส่วน
มาตรฐานมาใช้ในงานเขียนแบบ 

1. เนื้อหาโดยรวมในรายวิชาสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
2. เนื้อหารายวิชาสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานจริงได้ 
3. ความรู้และประสบการณ์ต่างๆ ท่ีได้รับจาก
การศึกษารายวิชาน้ี 
 

     

19-4102-2002 เทคโนโลยีการออกแบบและผลิต
แม่พิมพ์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์  3 (2-2-5) 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ที่
ใช้ในการผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์  จัดการกระบวนการผลิต 
ควบคุมคุณภาพ องค์ประกอบของฮาร์ดแวร์ และ
ซอฟแวร์ส าหรับคอมพิวเตอร์ในอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ 
ออกแบบและเขียนแบบชิ้นส่วนแม่พิมพ์แบบสามแผ่น 
(Three Plate Mold) หรือ แม่พิมพ์ต่อเนื่อง 
(Prograssive Die) แบบสามมิติด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ จ าลองการผลิต (Simulation) ชิ้นส่วน
แม่พิมพ์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์และการแก้ไข  
เลือกใช้โพสโปรเซสเซอร์ (Post Processors) เพื่อ
แปลงรูปแบบทางเดินของเครื่องมือตัด (Tool Path) 
เป็นโปรแกรมการผลิต (NC Code) ส่งถ่ายข้อมูล 
(Tranfer File) โปรแกรมการผลิตไปยังเครื่อง CNC 
เพื่อท าการผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์ 

1. เนื้อหาโดยรวมในรายวิชาสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
2. เนื้อหารายวิชาสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานจริงได้ 
3. ความรู้และประสบการณ์ต่างๆ ท่ีได้รับจาก
การศึกษารายวิชาน้ี 
 

     

19-4102-2003 เทคโนโลยีการปรับปรุงสมบัติ
วัสด ุ3 (2-2-5) 
      ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับสมบัติวัสดุ  ตรวจสอบ
โครงสร้างจุลภาค แผนภาพ Equilibrium Diagram 
เลือกใช้วัสดุ ตรวจสอบสมบัติของวัสดุก่อนและหลัง
ปรับปรุง  ปรับปรุงสมบัติชิ้นส่วนด้วยกรรมวิธีชุบแข็ง 
(Hardening) กรรมวิธีอบคืนไฟ (Tempering)  
กรรมวิธี คืนตัว(Normalizing) กรรมวิธีอบอ่อน 
(Annealing)  กรรมวิธีชุบผิวแข็ง (Nitriding) กรรมวิธี
ชุบเคลือบผิวแข็ง (Hardcrome)  วัดความแข็งแบบ 
Rockwell  แบบ Brinell แบบ Vicker  ทดสอบความ
แข็งแรงโดยวิธีทดสอบแรงดึง แรงอัด แรงกระแทก แรง
เฉือน ตรวจสอบรอยร้าวด้วยอ านาจแม่เหล็ก  รังสีอุล
ตราโซนิก  วิ เคราะห์ส่ วนผสมทาง เคมีของวัสดุ 
(Spectrometer)  

1. เนื้อหาโดยรวมในรายวิชาสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
2. เนื้อหารายวิชาสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานจริงได้ 
3. ความรู้และประสบการณ์ต่างๆ ท่ีได้รับจาก
การศึกษารายวิชาน้ี 
 

     

 
ข้อก าหนดให้เรียนรายวิชาเลือกนี้ 
☐ เหมาะสม 
☐ ไม่เหมาะสม ควรปรับดังนี้ ……………………………………………………………..…………………. 
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ชื่อรายวิชาและค าอธิบายรายวิชา  
 

รายการที่พิจารณาประเมิน** ระดับคะแนน 
ความคิดเห็น 
5 4 3 2 1 

19-4102-2004 เทคโนโลยีการวัดละเอียด3 (2-2-5) 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับเครื่องมือวัดด้านมิติ  
วัดความราบ ความละเอียดของผิว และความกลมของชิ้นงาน 
วัดด้วย Profile Projector  วัดด้วยเครื่องวัดระบบ 3 แกน 
(CMM: Co-Ordinate Measuring Machine) ใช้เกจตรวจ 
สอบงานสอบเทียบเครื่องมือวัด (Calibration) ด้านมิติการ
บ ารงุรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ 

1. เนื้อหาโดยรวมในรายวิชาสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ของหลักสูตร 
2. เนื้อหารายวิชาสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานจริงได้ 
3. ความรู้และประสบการณ์ต่างๆ ท่ีได้รับจากการศึกษา
รายวิชาน้ี 
 

     

19-4102-2005 การศึกษาการท างานอุตสาหกรรม
แม่พิมพ์3 (3-0- 6) 
 ศึกษาวิธีการท างานและเวลาการท างานของคน
ในงานอุตสาหกรรม เทคนิคการสร้างแผนภูมิการท างาน 
หลักการเคลื่อนไหวเชิงเศรษฐศาสตร์ ลดความเมื่อยล้า การ
พักผ่อนในขณะปฏิบัติ งานและวิธีการท างานให้ ง่ายขึ้น 
วิเคราะห์การเคลื่อนไหวอย่างละเอียด ทฤษฎีและปฏิบัติการ
เกี่ยวกับการศึกษาเวลางาน การสุ่มตัวอย่าง และการหาเวลา
มาตรฐานในการท างานกรณีศึกษางานอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ 

1. เนื้อหาโดยรวมในรายวิชาสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ของหลักสูตร 
2. เนื้อหารายวิชาสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานจริงได้ 
3. ความรู้และประสบการณ์ต่างๆ ท่ีได้รับจากการศึกษา
รายวิชาน้ี 

     

19 -4102 -2006 การควบคุมคุณภาพอุตสาหกรรม
แม่พิมพ์ 3 (3-0-6) 
 ศึกษาเกี่ยวกับแนวความคิดทางคุณภาพ ใน
อุตสาหกรรมแม่พิมพ์  วิวัฒนาการของวิธีควบคุมคุณภาพ 
วางแผนและควบคุมคุณภาพในกระบวนการผลิต ควบคุม
คุณภาพทางสถิติ แผนภูมิควบคุม เทคนิคการตรวจสอบทาง
คุณภาพ การชักตัวอย่างและเครื่องมือเพื่อการปรับปรุง
คุณภาพ ประสิทธิผลในการควบคุมคุณภาพ  ประกันคุณภาพ 
มาตรฐานคุณภาพที่เกี่ยวข้อง 

1. เนื้อหาโดยรวมในรายวิชาสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ของหลักสูตร 
2. เนื้อหารายวิชาสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานจริงได้ 
3. ความรู้และประสบการณ์ต่างๆ ท่ีได้รับจากการศึกษา
รายวิชาน้ี 

     

19-4102-2007 การวางแผนและควบคุมการผลิต
อุตสาหกรรมแม่พิมพ์ 3 (3- 0- 6) 
 ศึกษาระบบการวางแผนการผลิต วางแผน
ควบคุมวัสดุ  ประเมินเวลา  จัดท าแผนรวมโดยใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูป  วิเคราะห์ปัญหาและอัตราก าลัง จัดท าแผนปฏิบัติ
การ ปรับปรุงการท างานโดยใช้เทคนิคและวิธีต่าง ๆ เช่น 
เทคนิค 5W 2H เทคนิค ECRS เป็นต้น ติดตามและประเมิน
ความก้าวหน้า  จัดท าแผนเร่งรัดส าหรับกรณีงานล่าช้าและ
พลาดเป้าหมาย  องค์ประกอบของโครงสร้างต้นทุนแม่พิมพ์  
ก าหนด Over Head Cost, Administrative Cost, and 
Profit  หลักการวิเคราะห์ต้นทุน  จัดท าสรุปและรายงานผล 

1. เนื้อหาโดยรวมในรายวิชาสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ของหลักสูตร 
2. เนื้อหารายวิชาสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานจริงได้ 
3. ความรู้และประสบการณ์ต่างๆ ท่ีได้รับจากการศึกษา
รายวิชาน้ี 

     

 
ข้อก าหนดให้เรียนรายวิชาเลือกนี้ 
☐ เหมาะสม 
☐ไม่เหมาะสม ควรปรับดงันี้ ……………………………………………………………..…………………. 
........................................................................................................................................ 
 
 
 
 
 
 



 

 

ชื่อรายวิชาและค าอธิบายรายวิชา  
 

รายการที่พิจารณาประเมิน** ระดับคะแนน 
ความคิดเห็น 
5 4 3 2 1 

19-4102-2008 เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม 3 (3-0-6) 
 คว า ม รู้ เ บื้ อ ง ต้ น เ พื่ อ ใ ช้ เ ป็ น พื้ น ฐ า น ท า ง
เศรษฐศาสตร์  การค านวณดอกเบี้ย  การหาข้อมูลปัจจุบัน  
การหาข้อมูลค่ารายปี  การหาอัตราผลตอบแทน  การหา
ผลประโยชน์ต่อเงินที่ใช้ลงทุน  การหาค่าเสื่อมราคา  การ
วิเคราะห์ผลกระทบของภาษีอากรต่อการตัดสินใจ  การหา
จุดคุ้มทุน  การหาการทดแทนทรัพย์สิน  การวิเคราะห์ภายใต้
เงินเฟ้อ  การประมาณค่าและการวิเคราะห์ความไว  ตลอด
จนถึงการวิเคราะห์  การตัดสินใจภายใต้ความเส่ียง  และความ
ไม่แน่นอน 

1. เนื้อหาโดยรวมในรายวิชาสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ของหลักสูตร 
2. เนื้อหารายวิชาสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานจริงได้ 
3. ความรู้และประสบการณ์ต่างๆ ท่ีได้รับจากการศึกษา
รายวิชาน้ี 
 

     

19-4102-2009 การออกแบบอุปกรณ์น าคมตัดและ
อุปกรณ์จับยึด  3 (2-2-5)  
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับอุปกรณ์น าคมตัดและ
อุปกรณ์จับยึด ออกแบบอุปกรณ์น าคมตัดและอุปกรณ์จับยึด 
เลือกต าแหน่งรองรับและจับยึดชิ้นงาน เลือกวัสดุ อุปกรณ์และ
ชิ้นส่วนมาตรฐาน วางแผนการออกแบบ ออกแบบตามหลัก
เศรษฐศาสตร์   สร้างอุปกรณ์น าคมตัดและอุปกรณ์จับยึด ใช้
อุปกรณ์น าคมตัดและอุปกรณ์จับยึดงานในลักษณะต่าง ๆ เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต 

1. เนื้อหาโดยรวมในรายวิชาสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ของหลักสูตร 
2. เนื้อหารายวิชาสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานจริงได้ 
3. ความรู้และประสบการณ์ต่างๆ ท่ีได้รับจากการศึกษา
รายวิชาน้ี 

     

19-4102-2010 เทคโนโลยีการซ่อมและบ ารุงรักษา
แม่พิมพ์  3 (2-2-5) 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับซ่อมและบ ารุงรักษา
แม่พิมพ์ ซ่อมและบ ารุงรักษาเชิงป้องกัน วางแผนการซ่อมบ ารุง
แม่พิมพ์ ถอดประกอบแม่พิมพ์ บ ารุงรักษาระบบหล่อเย็น 
ระบบหล่อลื่น บ ารุงรักษาผิวแม่พิมพ์ บ ารุงรักษาอุปกรณ์ให้
ความร้อนและระบบควบคุม วิเคราะห์สาเหตุที่ท าให้แม่พิมพ์
เสียหาย ซ่อมผิวแม่พิมพ์ด้วยกรรมวิธีต่าง ๆ ป้องกันการกัด
กร่อน จัดท าประวัติและเอกสารประกอบในการบ ารุงรักษา
แม่พิมพ์ 

1. เนื้อหาโดยรวมในรายวิชาสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ของหลักสูตร 
2. เนื้อหารายวิชาสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานจริงได้ 
3. ความรู้และประสบการณ์ต่างๆ ท่ีได้รับจากการศึกษา
รายวิชาน้ี 
 

     

 
ข้อก าหนดให้เรียนรายวิชาเลือกนี้ 
☐ เหมาะสม 
☐ ไม่เหมาะสม ควรปรับดังนี้ ……………………………………………………………..………………… 
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ตอนที่   3 

ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยการจัดการศึกษา 

3.1 ครูผู้สอน 
ค าชี้แจง กรุณาท าเครื่องหมาย    ลงในช่องว่าง ตามผลการพจิารณาดังต่อไปนี้ 

รายการพิจารณาเกี่ยวกับครูผู้สอน 
 

ระดับความเหมาะสม 

มาก 

ที่สุด 

มาก ปาน 

กลาง 

น้อย น้อย 

ที่สุด 

1.อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีความรู้ ทักษะตรงตามหลักสูตร      

2.อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีความรู้ ทักษะตรงตามหลักสูตร      

3.อาจารย์พิเศษมีความรู้ ทักษะความเช่ียวชาญตรงตามเนื้อหารายวิชาที่สอนตาม
หลักสูตร 

     

4.ครูฝึกในสถานประกอบการมีความรู้ ทักษะ และมีคุณสมบัติตาม พ.ร.บ. อาชีวศึกษา 
มาตรา 55 

     

5.จ านวนอาจารย์และบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนมีจ านวนเพียงพอต่อการ
จัดการเรียนการสอน 

     

6.มีการจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาอาจารย์ประจ าบุคลากรสนับสนุนการเรียนการ
สอนไว้ในแผนงบประมาณที่ชัดเจน 

     

 

 3.2 ผู้เรียน 

ค าชี้แจง กรุณาท าเครื่องหมาย    ลงในช่องว่าง ตามผลการพจิารณาดังต่อไปนี้ 
 

รายการพิจารณาเกี่ยวกับผู้เรียน 
 

ระดับความเหมาะสม 

มาก 

ที่สุด 

มาก ปาน 

กลาง 
น้อย น้อย 

ที่สุด 
1.ผูเ้รียนมีความรู้พื้นฐานเพียงพอส าหรับการศึกษาในหลักสูตร      
2.จ านวนผูเ้รียนเข้าศึกษาต่อในหลักสูตร (20 คน ต่อกลุม่/รุ่น)      
 

3.3  สถานที่จัดการเรียนการสอน 

ค าชี้แจง กรุณาท าเครื่องหมาย    ลงในช่องว่าง ตามผลการพจิารณาดังต่อไปนี้ 
 

รายการพิจารณาเกี่ยวกับสถานที่จัดการเรียนการสอน 
 

ระดับความเหมาะสม 

มาก 

ที่สุด 

มาก ปาน 

กลาง 

น้อย น้อย 

ที่สุด 

1.ขนาดห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการมีความเหมาะสมต่อจ านวนผู้เรียน      

2.จ านวนห้องเรยีน/ห้องปฏิบตัิการมีพอเพียงในการจัดการเรียนการสอน      

3.อาคาร สถานท่ี และห้องเรียน ห้องปฏิบัติมีบรรยากาศที่เหมาะสม      

 
 
 
 
 
 
 



 

 

3.4 สถานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

ค าชี้แจง กรุณาท าเครื่องหมาย   ลงในช่องว่าง ตามผลการพจิารณาดังต่อไปนี้ 
 

รายการพิจารณาเกี่ยวกับแหล่งฝกึประสบการณ์วิชาชีพ 
 

ระดับความเหมาะสม 

มาก 

ที่สุด 

มาก ปาน 

กลาง 

น้อย น้อย 

ที่สุด 

1.ครูฝึกในสถานประอบการมีความรู้ ทักษะและมีคุณสมบัติตาม พ.ร.บ. อาชีวศึกษา 
มาตรา 55 

     

2.สถานประกอบการมีความพร้อมด้านวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือการจัดการเรียนการ
สอนตรงตามรายวิชาที่จัดฝึก 

     

3.จ านวนสถานประกอบการมีเพียงต่อผู้เรียนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ      

 

3.5 วัสดุ/อุปกรณ์การเรียนการสอน 

ค าชี้แจง กรุณาท าเครื่องหมาย  ลงในช่องวา่ง ตามผลการพิจารณาดังต่อไปนี้ 
 

รายการพิจารณาเกี่ยวกับวัสดุ/อุปกรณ์การเรียน การสอน 
 

ระดับความเหมาะสม 

มาก 

ที่สุด 

มาก ปาน 

กลาง 

น้อย น้อย 

ที่สุด 

1.มีเอกสารประกอบการเรยีน ต าราเรยีน เพียงพอในการจัดการเรยีนการสอน       

2.มสีื่อวัสดุ ครุภณัฑ์และอุปกรณส์นับสนุน การจัดการเรยีนการสอนที่เพียงพอ      

3.มสีื่อ วัสดุ ครภุณัฑ์และอุปกรณส์นับสนุนการจัดการเรียนการสอนท่ีทันสมัยและ
เหมาะสม 

     

4.มีระบบสารสนเทศท่ีจ าเป็นที่ใช้การเรยีนการสอนและศึกษาค้นควา้      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ตอนที่  4 

ความพึงพอใจเกี่ยวกับการจัดการศึกษา 
 
4.1 การบริหารการจัดการหลกัสูตร  

ค าชี้แจง กรุณาท าเครื่องหมาย   ลงในช่องว่าง ตามผลการพจิารณาดังต่อไปนี้ 
 

รายการพิจารณาเกี่ยวกับการบรหิารจัดการหลักสูตร 
 

ระดับความเหมาะสม 

มาก 

ที่สุด 

มาก ปาน 

กลาง 

น้อย น้อย 

ที่สุด 

1.การตั้งแต่งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร โดยมีการก าหนดหน้าที่และความ
รับผิดชอบเหมาะสมชัดเจน 

     

2.การตั้งแต่งคณะกรรมการอาชีวศึกษาบัณฑิตของแต่ละสถานศึกษาโดยมีการ
ก าหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบเหมาะสมชัดเจน 

     

3.การแต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการและกรรมการพัฒนาหลักสูตรของแต่ละ
สาขาวิชาโดยมีการก าหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบเหมาะสมชัดเจน 

     

4.กระบวนการบริหารหลักสูตรแบบมีส่วนรวมของหน่วยงาน องค์กรที่เกี่ยวข้อง
อย่างต่อเนื่องเหมาะสม 

     

5.การแสวงความร่วมมือกับหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการจัดหลักสูตรโดย
การลงนามความร่วมมือ (MOU) ระหว่างสถานศึกษา สถานประกอบการและผู้ที่
เกี่ยวข้องมีความเหมาะสม 

     

6.การแต่งตั้งคณะกรรมการในการติดตามและประเมินผลหลักสูตรมีความเหมาะสม      

7.การประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการสอนของผู้สอน      

8.การจัดท าปฎิทินปฏิบัติการประจ าปี/ปฎิทนการศึกษาให้สอดคล้องกับ คอศ.๑ 
และ นโยบายการจัดการศึกษาท่ีมีความเหมาะสม 

     

9.การประชุมช้ีแจงท าความเข้าใจกับผู้ที่เกี่ยวข้องมีความเหมาะสม      

 

4.2 การจัดการเรียนการสอน 

ค าชี้แจง กรุณาท าเครื่องหมาย    ลงในช่องว่าง ตามผลการพจิารณาดังต่อไปนี้ 
 

รายการพิจารณาเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน 
 

ระดับความเหมาะสม 

มาก 

ที่สุด 

มาก ปาน 

กลาง 

น้อย น้อย 

ที่สุด 

1.อาจารย์ผู้สอนจัดท าแบบรายละเอียดของรายวิชาในสถานศึกษา (คอศ.๒) และ
รายละเอียดของรายวิชาในสถานประกอบการ (คอศ.๓) มีความเหมาะสม 

     

2.อาจารย์ผู้สอนจัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชาของสถานศึกษา (คอศ.
๔) รายงานผลการด าเนินการของรายวิชาในสถานประกอบการ (คอศ.๕) และ
รายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร (คอศ.๖) มีความเหมาะสม 

     

3.การจัดการเรียนซ่อมเสริม/ปรับพื้นความรู้มีความเหมาะสม      

4.การจัดให้มีการศึกษาดูงานในแหล่งงานท่ีสอดคล้องกับสาขาวิชามีความเหมาะสม      

5.การจัดการรู้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร       

6.การจัดการเรียนรูส้อดคล้องกับความตอ้งของชุมชน สถานประกอบการ หน่วยงาน 
เป็นต้น มีความเหมาะสม 

     

7.การจัดระบบการเรียนการสอนที่เน้นฐานสมรรถนะ(Competency Based)              
มีความเหมาะสม 

     



 

 

4.3 การฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ 

ค าชี้แจง กรุณาท าเครื่องหมาย   ลงในช่องว่าง ตามผลการพจิารณาดังต่อไปนี้ 
 

รายการพิจารณาเกี่ยวกับการฝึกประสบการทกัษะวชิาชีพ 
 

ระดับความเหมาะสม 

มาก 

ที่สุด 

มาก ปาน 

กลาง 

น้อย น้อย 

ที่สุด 

1.การจัดนักศึกษาเป็นพนักงานและฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพในสถาน
ประกอบการมีความเหมาะสม 

     

2.การจัดอบรมครูฝึกในสถานประกอบการเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนรับนักศึกษา      
ฝึกประสบการณ์ทักษะทางวิชาชีพ มีความเหมาะสม 

     

3.รายวิชาที่จัดให้ผู้เรียนฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพมีความเหมาะสม      

4.ระยะเวลาที่ใช้ในการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ มีความเหมาะสม      

 

4.4 การวัดและประเมินผลการเรียน 

ค าชี้แจง กรุณาท าเครื่องหมาย   ลงในช่องว่าง ตามผลการพจิารณาดังต่อไปนี้ 
 

รายการพิจารณาเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการเรียน 
 

ระดับความเหมาะสม 

มาก 

ที่สุด 

มาก ปาน 

กลาง 

น้อย น้อย 

ที่สุด 

1.การจัดทดสอบมาตรฐานทางด้านภาษามีความเหมาะสม      

2.การประเมินผลรายวิชาตามแผนการเรียนในสถานศึกษามีความเหมาะสม      

3.การประเมินผลรายวิชาตามแผนการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพในสถาน
ประกอบการ มีความเหมาะสม 

     

4.การทดสอบมาตรฐานวิชาชีพตามเกณฑ์ของคณะกรรมการการอาชีวศึกษามีความ
เหมาะสม 

     

5.การทดสอบสมรรถนะตามเกณฑ์ของคณะกรรมการการอาชีวศึกษามีความ
เหมาะสม 

     

6.การส ารวจความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการให้บริการทรัพยากรเพื่อการเรียนรู้และ
ปฏิบัติการ มีความเหมาะสม 

     

7.การส ารวจความพึงพอใจของสถานประกอบการ แหล่งงานต่อคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ สมรรถนะหลัก/ทั่วไป สมรรถนะวิชาชีพ ของนักศึกษามีความเหมาะสม 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ตอนที่  5 
ความคิดเห็นต่อคุณลักษณะของบัณฑิต 

ค าชี้แจง กรุณาท าเครื่องหมาย  ลงในช่องว่าง ตามผลการพิจารณาความสามารถด้านสมรรถนะหลักและ
สมรรถนะทั่วไป 
 

5.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

1. มีความเมตตา กรณุา เสียสละ มีน้ าใจ และช่วยเหลือผู้อื่น      

2. มีความซื่อสัตย์ สุจริต      
3. มีสัมมาคารวะ รูจ้ักกาลเทศะ      
4. มีจรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน      

5. มีความรับผดิชอบ และเสียสละเพื่องานในหน้าท่ี      
 
5.2 ด้านความรู้ 

ด้านความรู้ 
ระดับความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 

1. สามารถน าความรู้มาใช้ในการปฏิบัติงาน      
2. สามารถเรียนรู้งานท่ีได้รับมอบหมายได้เร็ว      
3. สามารถท างานท่ีได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ      
4. มีความกระตือรือร้นในการพัฒนาตนเอง      
5. มีการติดตามข้อมลู ข่าวสารด้านวิชาการ      

 
5.3 ด้านทักษะทางปัญญา 

ด้านทักษะทางปัญญา 
ระดับความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 

1. มีการคิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างมรีะบบ      
2. รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาเพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหา/สถานการณไ์ด้      

3. สามารถประยุกตค์วามรู้และทกัษะกับการแก้ไขปญัหาได้อย่างเหมาะสม      

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

5.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
ระดับความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 

1. กล้าแสดงความคดิเห็น      

2. ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น      
3. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และปรับตวัเข้ากับเพื่อนร่วมงานได้ด ี      
4. มีทักษะในการท างานเป็นทีม      
5. ปฏิบัติตามกฎระเบียบของหน่วยงาน/สังคม      
6. มีการปรับปรุงพัฒนางานอย่างสม่ าเสมอ      

 
5.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ระดับความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 

1. มีความรู้และทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ส าคัญส าหรับงานในหน้าที      

2. สามารถใช้เทคโนโลยีต่างๆ มาปรับปรุงงานให้ดีขึ้น เช่น รวบรวมประมวลผลและวิเคราะห์ผล 
เป็นต้น 

     

3. สามารถแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์ หรือน าสถิติมาประยุกต์ใช้ในการ
แก้ปัญหาที่เกี่ยวข้อง 

     

4. สามารถสรุปประเด็น/หัวข้อในการประชุม/สนทนาได้ถูกต้องชัดเจน      
5. มี ทักษะในการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและเข้าใจง่าย      

 
5.6 ด้านวิชาชีพ 

ด้านวิชาชีพ 
ระดับความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 

1. มีความรู้และทักษะการปฏิบัติงานด้านวิชาชีพ (เฉพาะงานด้านท่ีรบัผิดชอบ)      

2. มีศักยภาพพร้อมที่จะพัฒนาการปฏิบัติงานในหน้าท่ี      

 
ตอนที ่ 6  ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ  
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