
 
 
 
 

 

ค าช้ีแจง: 
 1. แบบสอบถามฉบับน้ีจัดท าข้ึนเพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการเรียน การฝึกงาน การฝึก
อาชีพในสถานประกอบการภายใต้การขับเคลื่อนของคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อผลิตและพัฒนา
ก าลังคนอาชีวศึกษา (อ.กรอ.อศ.) กลุ่มอาชีพ  เพื่อน าข้อมูลท่ีได้เป็นข้อสนเทศในการพิจารณาด าเนินการส่งเสริม 
สนับสนุน การผลิตและพัฒนาก าลัง  คนอาชีวศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด   
 2. ขอความร่วมมือผู้เรียนตอบแบบสอบถามตรงตามข้อเท็จจริงหรือตามความรู้สึกของท่านมากท่ีสุดอย่าง
ครบถ้วนสมบูรณ์ทุกข้อ ทุกตอน  โดยการท าเครื่องหมาย ลงใน (  ) หรือ      [ ] หรือช่องระดับความคิดเห็น และ
เขียนตอบตามประเด็นค าถามท่ีตรงกับข้อเท็จจริงหรือสภาพการด าเนินงานท่ีแท้จริงในพื้นท่ีว่างท่ีเว้นไว้  ค าตอบของ
ท่านจะวิเคราะห์และน าเสนอในภาพรวมจะไม่มีผลกระทบใด ๆ ท้ังต่อตัวท่าน  สถานศึกษา    
 3. แบบสอบถามฉบับน้ี  ประกอบด้วย  3  ตอน 
  ตอนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  ลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) และ
ตอบสั้น (Short answer)  จ านวน  5  ข้อ   
  ตอนท่ี 2 ระดับความพึงพอใจท่ีมีต่อการเรียนการสอน การฝึกงาน การฝึกอาชีพในสถานประกอบการ
ภายใต้การขับเคลื่อนของคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา             
(อ.กรอ.อศ.)  กลุ่มอาชีพ ลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale)  5  ระดับ คือ มากท่ีสุด  มาก  
ปานกลาง  น้อย และน้อยท่ีสุด  จ านวน  25  ข้อ 
  ตอนท่ี 3  ปัญหาการเรียนการสอน  การฝึกงาน การฝึกอาชีพในสถานประกอบการ ลักษณะข้อค าถาม
เป็นแบบปลายเปิดให้ผู้ตอบเขียนตอบโดยเสรี   
 
                    ขอขอบคุณท่ีให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามอย่างดีย่ิง 
                                อ.กรอ. กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการเรยีนการสอน การฝึกงาน การฝึกอาชีพ 
ในสถานประกอบการภายใต้การขับเคลื่อนของคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและ 

เอกชนเพื่อผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา (อ.กรอ.อศ.)  กลุ่มอาชีพ 
 

ฉบับที่ 3 ส าหรับผู้เรียนที่ฝึกงาน ฝึกอาชีพ 
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ตอนที่  1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  

1. เพศ                   (  )  ชาย                   (  ) หญิง 
2. หลักสูตรท่ีเรียน         (  )  ปวช.                    (  ) ปวส. 
3. สาขาวิชา ....................................................................................................................................................................  
   สาขางาน ................................................................................................................................................................... 
4. ช่ือสถานศึกษาท่ีเรียน  ................................................................................................................................................   
5. ช่ือสถานประกอบการท่ีฝึกงาน ฝึกอาชีพ ……………………………………………………………………………………………………… 
   ท่ีอยู่ของสถานประกอบการ........................................................................................................................................ 
   ................................................................................................................................................................................... 
 

 
ตอนที่  2  ระดบัความพงึพอใจที่มีต่อการเรียนการสอน การฝกึงาน การฝึกอาชีพในสถานประกอบการภายใต้ 
             การขบัเคลือ่นของคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพือ่ผลิตและพฒันาก าลังคนอาชีวศึกษา  
             (อ.กรอ.อศ.) กลุ่มอาชีพ 
 
ประเดน็ค าถาม:   
 นักเรียน นักศึกษา มีความพึงพอใจต่อการเรียนการสอน การฝึกงาน การฝึกอาชีพในสถานประกอบการ
ภายใต้การขับเคลื่อนของคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา  
(อ.กรอ.อศ.) กลุ่มอาชีพ ตามรายการต่อไปน้ีระดับใด 
 

รายการ ระดบัความพึงพอใจ 
มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด 

1. หลักสูตรสาขาวิชา/สาขางานท่ีเรียน      
2. รายวิชาท่ีเรียนในสถานศึกษา      
3. รายวิชาท่ีเรียนในสถานประกอบการ      
4. การฝึกงาน ฝึกอาชีพ ในสถานประกอบการ      
5. เทคนิคและวิธีการสอนของครูผู้สอนในสถานศึกษา      
6. เทคนิคและวิธีการสอนของครูฝึกในสถานประกอบการ      
7. ทักษะอาชีพและประสบการณ์ของครูฝึกในสถานประกอบการ      
8. วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือในการจัดการเรียนการสอนใน 
    สถานศึกษา 

     

9. วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือในการฝึกงาน ฝึกอาชีพใน 
    สถานประกอบการ 

     

10. การปฐมนิเทศของสถานศึกษาก่อนออกฝึกงาน ฝึกอาชีพ      
11. การปฐมนิเทศของสถานประกอบการก่อนปฏิบัติงาน      
12. การนิเทศการฝึกงาน ฝึกอาชีพของสถานศึกษา          
13. การติดตามดูแล ช่วยเหลือระหว่างการฝึกงาน ฝึกอาชีพ 
     ของสถานศึกษา 

     

14. การติดตามดูแล ช่วยเหลือระหว่างการฝึกงาน ฝึกอาชีพ 
     ของสถานประกอบการ 

     

15. การวัดและประเมินผลการฝึกงาน ฝึกอาชีพ โดยสถานศึกษา      
ต่อ ... /16. การวัดและประเมินผลการฝึกงาน ฝึกอาชีพ ...  
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รายการ ระดบัความพึงพอใจ 
มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด 

16 การวัดและประเมินผลการฝึกงาน ฝึกอาชีพ  
    โดยสถานประกอบการ 

     

17. ค่าตอบแทนท่ีได้รับจากสถานประกอบการระหว่างการฝึกงาน  
     ฝึกอาชีพ    

     

18. สวัสดิการท่ีสถานประกอบการจัดให้นักเรียน นักศึกษา  
     ระหว่างการฝึกงาน ฝึกอาชีพ เช่น ท่ีพัก รถรับส่ง เครื่องแบบ  
     เป็นต้น 

     

19. ช่วงเวลาท่ีสถานประกอบการจัดให้ปฏิบัติงานในแต่ละวัน      
20. การพัฒนาเพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะอาชีพเพิม่เติมโดย 
     สถานศึกษา 

     

21. การพัฒนาเพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะอาชีพเพิม่เติมโดย 
     สถานประกอบการ 

     

22. มาตรการความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน      
23. ความสะดวกในการเดินทางไปสถานประกอบการ      
24. การจัดกิจกรรมส าหรับนักเรียนนักศึกษาใน 
     สถานประกอบการนอกเหนือจากการฝึกงานฝึกอาชีพ 

     

25. การสัมมนาการฝึกงาน ฝึกอาชีพของสถานศึกษา      
 

ตอนที่ 3  ปัญหาการเรียนการสอน  การฝึกงาน การฝกึอาชีพในสถานประกอบการ 
 
ค าช้ีแจง:  จงเขียนปัญหาจากการเรียนการสอน  การฝึกงาน การฝึกอาชีพในสถานประกอบการท่ีพบเพื่อประโยชน์ 
             ต่อการป้องกัน แก้ไขปัญหา และพัฒนาการจัดการเรียนการสอน   
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