
แบบสอบถามความคิดเห็นของครูผู้สอน  
ที่มีต่อเอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชางานผลิตภัณฑ์อะลูมิเนียม 

รหัสวิชา 2103-2110 ของนายสุมิตร คชวงษ์ ต าแหน่งครู วิทยฐานะช านาญการ 
วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา 

......................................................... 
ค าช้ีแจง  

1. แบบสอบถามความคิดเห็นนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อส ารวจและรวบรวมข้อมูลความคิดเห็นของครูผู้สอน 
ท่ีมีต่อเอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชางานผลิตภัณฑ์อะลูมิเนียม รหัสวิชา 2103-2110 หลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 ของนายสุมิตร คชวงษ์ ต าแหน่งครู วิทยฐานะช านาญการ 
วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา โปรดตอบแบบสอบถามให้ครบทุกข้อเพื่อความสมบูรณ์ของข้อมูลและผลการประเมิน
ท่ีชัดเจน ค าตอบของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งส าหรับเป็นแนวทางในการจัดท าผลงานทางวิชาการท่ีมี
ประสิทธิภาพต่อไป 

2. แบบสอบถามความคิดเห็นแบ่งออกเป็น 3 ตอน ประกอบด้วย 
ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตอนที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็นท่ีมีต่อเอกสารประกอบการสอน วิชางานผลิตภัณฑ์อะลูมิเนียม    
           รหัสวิชา 2103-2110 ท-ป-น (1-3-2) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) พุทธศักราช 2556 
ตอนที่ 3 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
 
 

ขอขอบพระคุณอย่างสูงท่ีท่านให้ความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามนี้ 
 
        

นายสุมิตร คชวงษ์ 
                                                                        ต าแหน่งครู วิทยฐานะช านาญการ 

                   วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าช้ีแจง :  โปรดท าเครื่องหมาย  ในช่อง  ท่ีตรงกับข้อมูลของท่าน 

1. เพศ 
 ชาย     หญิง 

2. อาย ุ
 20-30 ปี     31-40 ปี 
 41-50 ปี     51-60 ปี 

3. ระดับการศึกษา 
 ปริญญาตร ี    ปริญญาโท 
 ปริญญาเอก    อื่น ๆ (ระบุ)........................................................... 

4. ประสบการณ์ในการปฏิบัติการสอนสาขาวิชาช่างเทคนิคโลหะ 
 1-5 ปี     6-10 ปี 
 11-15 ปี     16-20 ปี 
 มากกว่า 20 ปี 

5. ปัจจุบันท่านด ารงต าแหน่ง 
 ครูพิเศษสอน    พนักงานราชการ 
 ครูผู้ช่วย     ครู 
 ครู วิทยฐานะช านาญการ   ครู วิทยฐานะช านาญการพิเศษ 
 ครู วิทยฐานะเช่ียวชาญ   ครู วิทยฐานะเช่ียวพิเศษ 
 

ตอนที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็นท่ีมีต่อเอกสารประกอบการสอน งานผลิตภัณฑ์อะลูมิเนียม                      
รหัสวิชา 2103-2110 เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scales) 

 

ค าช้ีแจง : โปรดพิจารณาข้อค าถามโดยค านึงถึงเอกสารประกอบการเรียนการสอนท่ีแนบ แล้วท าเครื่องหมาย  
ในช่องระดับความคิดเห็นของท่าน โดยแบบสอบถามมีค่าน้ าหนักคะแนนดังนี้ 

 คะแนน 5 หมายถึง มีความถูกต้องและเหมาะสม ในระดับมากท่ีสุด 
 คะแนน 4 หมายถึง มีความถูกต้องและเหมาะสม ในระดับมาก 
 คะแนน 3 หมายถึง มีความถูกต้องและเหมาะสม ในระดับปานกลาง 
 คะแนน 2 หมายถึง มีความถูกต้องและเหมาะสม ในระดับน้อย 
 คะแนน 1 หมายถึง มีความถูกต้องและเหมาะสม ในระดับน้อยที่สุด 
 ขอความอนุเคราะห์ท่านตอบแบบสอบถามตามความจริง เพื่อน าไปปรับปรุงพัฒนาเอกสารประกอบการ
เรียนการสอนให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 



 

รายการ 

ระดับความคิดเห็น 
มาก
ท่ีสุด
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
 

(2) 

น้อย 
ท่ีสุด 
(1) 

1. ด้านรูปแบบเอกสาร      
1.1 มีช่ือวิชาและรหัสวิชาครบถ้วนตามหลักสูตร      
1.2 การจัดพิมพ์ถูกต้องตามรูปแบบ ออกแบบรูปเล่มสวยงาม 

และมีรายละเอียดครบถ้วน 
     

1.3 การพิมพ์อักษรเรียบร้อย ถูกต้อง สวยงาม      
1.4 การอ้างอิงบรรณานุกรมถูกต้องตามหลักวิชาการ      
1.5 องค์ประกอบของรูปเล่มครบถ้วน/เหมาะสม      

2. ด้านเนื้อหา      
2.1 การแบ่งหัวข้อเหมาะสมตามค าอธิบายรายวิชา      
2.2 เนื้อหาสาระครบถ้วนเหมาะสม      
2.3 มีการอ้างอิงแหล่งท่ีมาของข้อมูลและภาพประกอบ      
2.4 ภาพประกอบถูกต้องสอดคล้องกับเนื้อหา      
2.5 ใช้ภาษาในการเรียบเรียงเนื้อหาเหมาะสม ชัดเจน เข้าใจง่าย      

   2.6 การน าเสนอเนื้อหาตามล าดับจากง่ายไปหายาก      
3. ด้านการน าไปใช ้      

3.1 แบบทดสอบสอดคล้องกับเนื้อหา      
3.2 แบบทดสอดครอบคลุมสาระการเรียนรู้ประจ าหน่วย      
3.3 แบบทดสอบสอดคล้องกับจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม      

4. ด้านประโยชน์ต่อการน าไปใช้งาน      
4.1 เกิดประโยชน์ต่อครูในการลดเวลาการเตรียมการสอน      
4.2 เกิดประโยชน์ต่อนักเรียนสามารถน าความรู้ไปใช้ในการเรียน 
และชีวิตประจ าวันได้ 

     

4.3 เอกสารสามารถเป็นแบบอย่างต่อผู้อื่นได้      
 
 
 

  



 
ตอนที่ 3 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม(ถ้ามี) 
ค าช้ีแจง : โปรดแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือข้อเสนอแนะอื่นๆ เพื่อการพัฒนาท่ีดียิ่งขึ้น 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 
 
 
 
 
 

ลงช่ือ......................................................... 
(......................................................) 

  วิทยาลัย..................................................... 
           ผู้ตอบแบบสอบถาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 


