
 

 

 
 
 

 
แบบสอบถาม เพื่อติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาระดับปริญญา หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 
สาขาวิชาเทคโนโลยีแม่พิมพ์  วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม  

(ส าหรับ ผู้สอน,นักศึกษา,บัณฑิต) 
ค าชี้แจง 
          แบบสอบถามฉบับนี้ จัดท าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีแม่พิมพ์ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๕ เพ่ือน าข้อมูลที่ได้ไป
ใช้ในการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับผู้เรียน สถาน
ประกอบการและสังคม 
           แบบสอบถามฉบับนี้ แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้ 
                     ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
                     ตอนที่ 2 ความพึงพอใจเกี่ยวกับการจัดการศึกษา 
                     ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
  
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าชี้แจง กรุณาท าเครื่องหมาย  ลงในช่อง  ของระดับความพึงพอใจที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน 

1. สถานภาพ 
เพศ    ชาย                หญิง 
อายุ    ต่ ากว่า 30 ปี    30-40 ปี    41-50 ปี   51-60 ปี   มากกว่า 60 ปี                                                 

           2. ประเภทของนายจ้างหรือสถานประกอบการ  
                        หน่วยงานของรัฐ/องค์กรในก ากับของรัฐ        รัฐวิสาหกิจ/องค์กรมหาชน 
                        บริษัทเอกชน                      อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) …………………………………….. 
            3. ระดับต าแหน่งในองค์กร  
                  ผู้บริหารระดับสูง/เจ้าของกิจการ       ผู้บริหารระดับกลาง 
                  หัวหน้าฝ่าย/แผนก                        พนักงานฝ่ายผลิต/เจ้าหน้าที ่      

       อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) …………………………………….................................................... 
             4. ระยะเวลาที่ได้ร่วมงานกับบัณฑิต  
                        น้อยกว่า ๖ เดือน      6 เดือน – 1 ปี         
                        ๑ ปี – ๓ ปี         อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) ……………………………………..  
            4.  ความเกี่ยวข้องกับบัณฑิต  
                        ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร  อาจารย์ผู้สอน   อาจารย์พิเศษ      
                         นักศึกษา      บัณฑิต      อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) …………………………………….. 
 



 

 

ตอนที่ 2 ความพึงพอใจเกี่ยวกับการจัดการศึกษา 
คาชี้แจง กรุณาท าเครื่องหมาย  ลงในช่อง  ของระดับความพึงพอใจที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน 
 

รายการพิจารณา 
ระดับความพึงพอใจ 

มาก 
ที่สุด 

มาก ปาน 
กลาง 

น้อย น้อย 
ที่สุด 

ด้านการบริหารและพัฒนาอาจารย์ 
1) การวางแผนระยะยาวด้านอัตราก าลังอาจารย์ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร 

     

2) การก าหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของอาจารย์ประจ าหลักสูตรและ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีความชัดเจน 

     

3) การมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจ าหลักสูตรในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และ
ทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 

     

4) การจัดรายวิชาให้อาจารย์สอนในหลักสูตรมีความเหมาะสม ตรงกับความรู้
ความสามารถของอาจารย์ผู้สอน 

     

5) จ านวนภาระงานสอนของอาจารย์ในหลักสูตรมีความเหมาะสม       

6) การประเมินการสอนของอาจารย์  และน าผลมาใช้ในการส่งเสริมพัฒนา
ความสามารถด้านการสอนของอาจารย์ 

     

7) อาจารย์ใหม่ทุกคน(ถ้ามี)ได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้านการจัดการเรียน
การสอน 

     

8) อาจารย์ประจ าหลักสตูรทุกคนได้รบัการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่าง
น้อยปีละหนึ่งครั้ง 

     

9) อาจารย์ได้รับการส่งเสริมให้เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการหรือศึกษาต่อ      
10) การเสริมสร้างบรรยากาศทางวิชาการระหว่างอาจารย์ทั้งภายในและระหว่าง
หลักสูตร 

     

ด้านการบริหารจัดการหลักสูตร 
1) ความทันสมัยและหลากหลายของรายวิชาในหลักสูตร      

2) การก ากับและติดตามการจัดท ารายละเอียดของรายวิชา และการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ(ถ้ามี) ตามแบบ คอศ.๒ และ คอศ.๓ อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาค
การศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

     

 3) การก ากับและติดตามการจัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ(ถ้ามี) ตามแบบ คอศ.๔ และ คอศ. ๕ ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุด
ภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

     

4) การทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ท่ีก าหนดใน 
คอศ.๒ และ คอศ.๓ (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปี 

     

5) การพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ การ
ประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการด าเนินงานท่ีรายงานใน คอศ.๖ ปีท่ีแล้ว 

     

6) การพัฒนาด้านวิชาการ/วิชาชีพของบุคลากรสายสนับสนุนการเรียนการสอน       
7) การบริหารหลักสูตร ได้รับความร่วมมือและความช่วยเหลือจากหน่วยงานอื่นที่มี
ความเกี่ยวข้องกันอย่างเหมาะสม 

     



 

 

 
รายการพิจารณา 

ระดับความพึงพอใจ 
มาก 
ที่สุด 

มาก ปาน 
กลาง 

น้อย น้อย 
ที่สุด 

ด้านกระบวนการเรียนการสอนและการวัดประเมินผล 
1) การควบคุมการจัดการเรียนการสอนในวิชาที่มีหลายกลุ่มเรียนให้ได้มาตรฐาน
เดียวกัน 

     

2) การส่งเสรมิให้อาจารย์ใช้วิธีการสอนใหม่ๆ  ที่พัฒนาทักษะการเรยีนรู้ของนักศึกษา      

3) การส่งเสรมิการท าวิจัยของอาจารย์เพื่อพัฒนานักศึกษา      

4) การควบคุมก ากับ และการส่งเสริมกระบวนการจัดการเรยีนการสอนและการวัด
ประเมินผลนักศึกษา 

     

5) การน ากระบวนการบริการทางวิชาการเข้ามามสี่วนร่วมในการจัดการเรยีนการสอน
และส่งผลต่อการเรียนรู้ของนักศึกษา 

     

6) การน ากระบวนการวิจัยมาใช้ในการเรียนการสอนและส่งผลต่อการเรียนรู้ของ
นักศึกษา  

     

7) กระบวนการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร เน้นการพัฒนานักศึกษาให้เรียนรู้
ตามโครงสร้างหลักสูตร 

     

8) การจัดการเรียนการสอนมีการบูรณาการพันธกิจต่างๆ ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้
ตลอดชีวิตให้นักศึกษา 

     

9) การสอดแทรกศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ในกระบวนการเรียนการ
สอนและส่งผลต่อการเรียนรู้ของนักศึกษา 

     

ด้านระบบอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 

1) มีการจดัอบรม/ปฐมนเิทศ/ช้ีแจงในเรื่องบทบาทหน้าท่ีอาจารย์ทีป่รึกษาโครงการ
พัฒนาทักษะวิชาชีพอย่างเหมาะสม  

     

2) การเปดิโอกาสให้นักศึกษาติดต่อสื่อสารได้หลากหลายช่องทาง      
3) มีเวลาเพียงพอในการให้ค าปรกึษาแก่นักศึกษา      

4) ติดตามและก ากับดูแลผลการท าโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพของนักศึกษาอย่าง
สม่ าเสมอ 

     

5) ให้ความช่วยเหลือหรือถ่ายทอดประสบการณ์ดา้นการวิจัยและงานสร้างสรรคแ์ก่
นักศึกษา  

     

6) การรับฟังความคดิเห็นและใหค้ าปรึกษา ตลอดจนการช่วยแกไ้ขปัญหาต่างๆ      

ด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
1) มีทรัพยากร เอกสาร และสื่อประกอบการเรียนรู้ที่เพียงพอเหมาะสม และเอื้อต่อ
การเรยีนรู ้

     

2) มีวัสด/ุครุภณัฑ์เพียงพอและเหมาะสมกับการจดัการเรียนการสอน      
3) มีอาคาร ห้องเรียน ห้องปฏิบัตกิารที่เพียงพอ เหมาะสม สภาพแวดล้อมเอื้อต่อการ
เรียนรู ้

     

4) มีการบริการคอมพิวเตอร์ และระบบอินเตอร์เน็ตเพื่อการสืบค้น      
5) มีสถานท่ีส าหรับท ากิจกรรมของนักศึกษา      
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