
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

คูมือการฝกอาชีพ 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

สถาบันการอาชวีศึกษาภาคเหนอื ๔ 

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

กระทรวงศึกษาธกิาร 



 

 คํานํา 

 
  คูมือฉบับนี้มีจุดมุงหมายเพื่อใชเปนเครื่องมือประกอบการฝกอาชีพสําหรับนักศึกษาปริญญาตรี 

สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ (ตอเนื่อง) หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) สถาบันการอาชีวศึกษา

ภาคเหนือ 4 และผูที่เกี่ยวของในการใชคูมือนี้ ไดแก นักศึกษา ครูฝกในสถานประกอบการและอาจารยนิเทศ 

ซึ่งรูปแบบการจัดการเรียนใชระบบทวิภาคี เนนความรวมมือกับสถานประกอบแบบเขมขน โดยนักศึกษาตอง

ศึกษาและปฏิบัติงานในสถานประกอบการ 1 ปการศึกษา (ครึ่งหลักสูตร) 

   สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 จัดทําคูมือนี้ เพื่ออํานวยความสะดวกแกผูปฏิบัติ โดยได

รวบรวมแนวปฏิบัติของนักศึกษา ครูฝก และอาจารยนิเทศไวดวยกัน เพราะบุคคลทั้งสามนี้ตองประสานบูรณาการ 

กันอยางใกลชิด การฝกอาชีพในสถานประกอบการของนักศึกษา จึงจะบรรลุวัตถุประสงคจนทําใหเกิดคุณภาพ

และสมรรถนะตอนักศึกษา 

  หากนําคูมือนี้ไปใชแลว  พบวาสมควรปรับปรุง ขอความกรุณาผูใหขอเสนอแนะแจงสถาบัน ฯ 

เพื่อจะไดนํามาสูความสําเร็จสูงสุดตอไป 

 

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔  
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ขั้นตอนการใชแผนการฝกและการนําไปใช 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

การจัดทําคูมือแผนการฝกอาชีพ 

โดยสถานประกอบการ และสถานศึกษา 

อาจารยประจําหลักสูตรและครูฝกและอาจารยนิเทศ 

ประชุมกําหนดการรูปแบบการฝกอาชีพ 

สถานศึกษาจัดทําแผนการเรียน ตลอดหลักสูตร 

และแผนการฝกอาชีพ ประจําภาคการศึกษา 

สถานประกอบการใหความรวมมือจัดทํา/ตรวจสอบใหขอแนะนํา 

แผนการฝกประจําภาคการศึกษา 

 

นักศึกษาฝกอาชีพในสถานประกอบการปที่ 2 โดยมี ครูฝก และอาจารยนิเทศ 

ปฏิบัติตามแผนการฝกที่รวมกันจัดแตละภาคการศึกษา 

สถานประกอบการมอบหมาย 

บุคคลใหเปนครูฝก 

สถานศึกษาแตงตั้ง 

ครูฝกในสถานประกอบการและอาจารยนิเทศ 
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กรอบกิจกรรมการฝกอาชีพ 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) 
 

ระยะเวลาการฝกอาชีพ  1 ปการศึกษา (2 ภาคเรียน) 

สถานภาพนักศึกษา : เปนนักศึกษาชั้นปที่ 2 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ 

กิจกรรม  :  1. ศึกษาทําความรูจักสถานประกอบการ 

2. เรียนรูขั้นตอนการทํางานและวัฒนธรรมรวมถึงลักษณะนิสัยการทํางาน 

3. รับการปฐมนิเทศหรือฝกอบรมกอนปฏิบัติงานที่สถานประกอบการจัดให 

4. ทํางานตําแหนงหนาที่ใหเหมาะสมกับความรูความสามารถ 

5. สถานประกอบการจะตองกําหนด ขอบเขตและลักษณะงานที่นักศึกษาจะตองฝกอาชีพ โดยจัดทํางาน

ตอไปนี้   

5.1 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ  (Project) ที่เปนประโยชนตอสถานประกอบการ 

5.2 งานประจํา (Routine) ที่มีหนาที่ความรับผิดชอบอยางชัดเจน 

6. โครงการ (Project) พัฒนาทักษะวิชาชีพ 

6.1 ศึกษาความเปนไปไดของโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 

6.2 จัดทําโครงราง เสนอ อาจารยนิเทศ (หรือครูอาจารยผูสอน) ตามคูมือการศึกษาคนควาโครงการ

พัฒนาทักษะวิชาชีพ 

6.3 จัดทําโครงงานตามคูมือการศึกษาคนควา โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 

7. งานประจํา (ทํางานในตําแหนงที่เหมาะสมกับความรูความสามารถ) 

7.1 ทําความเขาใจภาระหนาที่ที่ตองรับผิดชอบ 

7.2 เรียนรูเนื้องานที่สอดคลองกับรายวิชาที่ศึกษา 

7.3 ปฏิบัติงานฝกอาชีพอยางมีประสิทธิภาพ 

7.4 บันทึกประสบการณการทํางานทุกวัน 

7.5 วิเคราะห ศึกษาสภาพปญหาที่พบขณะปฏิบัติงาน 

7.6 เสนอแนวทางแกไขที่เปนประโยชนตอสถานประกอบการซึ่งอาจทําเปน Project ก็ได  

8. จัดทําโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ (Project 1,2) ใหเสร็จทันเวลาภายใน 1 ป ที่ฝกอาชีพ หากจําเปน 

ตองขยายเวลาใหเสนอ อาจารยนิเทศ/อาจารยผูสอนโครงงานเพื่อเสนอสถานศึกษาที่สังกัด 

9. ในสัปดาหสุดทายของการฝกอาชีพของแตละภาคการศึกษา ตองรวบรวมเนื้อหางานทั้งหมดเปรียบเทียบ 

กับเนื้อหาตามรายวิชา และจัดทํารายงานตออาจารยนิเทศ เพื่อเปนขอมูลพิจารณาการจัดกิจกรรม

เสริมหลักสูตร 

10. ในภาคการศึกษาสุดทาย นักศึกษา ตองจัดทํารายงานฉบับสมบูรณเสนอ ตอ อาจารยนิเทศ หรือ 

อาจารยผูสอนวิชาโครงการ ฯ ตามที่ไดรับมอบจากสถานศึกษา 
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ตารางปฏิบัติการฝกอาชีพ 
 

เดือน รายการ การรายงาน 

มิถุนายน - เตรียมการ ปฐมนิเทศการฝกอาชีพ สัปดาหที่ 1 

ของการปฏิบัติงานฝกอาชีพ 

ทุก ๆ สัปดาหของการ 

ฝกอาชีพนักศึกษาตอง 

บันทึกผลการปฏิบตัิงาน 

สรุปรายงานเพื่อเตรียม 

รวบรวมเปนรายงาน 

ฉบับสมบูรณขณะเดียวกัน 

ก็จัดทํา Project 1,  

Project 2 ตามท่ีเสนอ 

โครงสรางไวกับอาจารย 

ผูสอน  

 

 

 

 

 

กรกฎาคม 

 

 

 

- นักศึกษา ศึกษาขอมูลเสนอโครงสราง 

โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 

- นิเทศนักศึกษาคร้ังที่ 1 

 

สิงหาคม - นิเทศนักศึกษาคร้ังที่ 2 

 

กันยายน 

 

- นิเทศนักศึกษาคร้ังที่ 3 

ตุลาคม 

 

- นิเทศนักศึกษาคร้ังที่ 4 

พฤศจิกายน 

 

- สรุปรายงานประจําภาคเรียนท่ี 1  

ธันวาคม 

 

- ปฐมนิเทศการฝกอาชีพตามรายวิชา 

ภาคการศึกษาที่ 2 

มกราคม 

 

- นิเทศนักศึกษาคร้ังที่ 1 

- นิเทศนักศึกษาคร้ังที่ 2 

กุมภาพันธ 

 

- นิเทศนักศึกษาคร้ังที่ 3 

มีนาคม 

 

- นิเทศนักศึกษาคร้ังที่ 4 

พฤษภาคม 

 

- สรุปรายงานประจําภาคเรียนท่ี 2 

 

 
หมายเหตุ : สถานศึกษาและสถานประกอบการอาจเปลี่ยนแปลงตามความสภาพจริงในการปฏิบัติงาน 



- 3 - 
 

 
ขอมูลประวัติผูฝกอาชีพในการศึกษาระบบทวิภาคี 

 

  
1. ชื่อสถานประกอบการ.............................................................................................................................................................  

(Name of Employer) 
ระยะเวลาการฝกอาชีพ จากวันที่….........../........................../.................... ถึงวันที่.....…......./.........................../................... 
(Period of work)       (From)   (Until) 
 

2. ขอมูลสวนตัวนักศึกษา (Student Personal data) 

ชื่อ-สกุล (นาย/นาง/นางสาว) ................................................................................................................................................. 
Name & Surname (Mr./Miss/Ms.) .................................................................................................................................... 
นักศกึษาชัน้ปที ่(Year in School).....................รหัสนักศึกษา (Student identification No.)........................................... 
สาขาวชิา (Division)................................................................................................................................................................ 
เกรดเฉลี่ยภาคการศึกษาที่ผานมา (GPA).......................................  เกรดเฉลี่ยรวม (GPAX).................................................. 
บัตรประจาํตัวประชาชนเลขที ่ (Identification Card No.)   
ออกให ณ (Issue at)....................... เมื่อวันที่ (Issue date) ......./......./....... หมดอายุวันที่ (Expire date) ......./....../....... 
เชื้อชาต ิ(Race)...................... สัญชาต ิ(Nationality).............................ศาสนา (Religion)................................................. 
โรคประจําตัว...........................................................และยารักษาที่ใชเปนประจํา................................................................... 
 

3. ที่อยูในภาคการศึกษานี้ (Address in this semester)..................................................................................................... 

โทรศัพท (Telephone No.) .....................โทรศัพทเคลื่อนที ่(Mobile phone No.) ……...............E-mail.......................... 
 

4. บุคคลที่ติดตอไดในกรณีฉุกเฉนิ (If emergency case contact to) 

ชื่อ-สกุล (Name & Surname) ......................................................................ความเก่ียวของ (Relation)............................. 
อาชีพ (Occupation)............................................ สถานที่ทํางาน (Place of work).............................................................  
ที่อยู (Address).. ...................................................................................................................................................................  
โทรศัพท (Telephone No.) ........................โทรศัพทเคลื่อนที ่(Mobile phone No.) .......................E-mail……............... 
 

5. ขอมูลครอบครัว (Family details) 

ชื่อ-สกุล บิดา .......................................................... อายุ ........ป  อาชีพ............................. โทรศัพท................................... 
ที่อยู......................................................................................................................................................................................... 
ชื่อ-สกุล มารดา ...................................................... อายุ .......ป  อาชีพ.............................. โทรศัพท................................... 
ที่อยู......................................................................................................................................................................................... 
จํานวนพี่นอง .......................คน เปนบุตรคนที่ .......................... ดังรายละเอียดตอไปนี ้
 

ลําดับที ่

(No.) 

ชื่อ-นามสกลุ 

(Name & Surname) 

อายุ 

(Age) 

อาชีพ 

(Occupation) 

ตําแหนง 

(Position) 

ที่อยู 

(Address) 
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6. ประวัติการศึกษา (Educational Background) 

ระดับ 
(Level) 

สถานศึกษา 
(School/College/University)

ปที่เริ่ม 
(Year attended) 

ปที่จบ 
(Year graduated) 

วุฒิการศึกษา 
(Certificate) 

วิชาเอก 
(Major) 

ประถม 
(Primary) 

     

มัธยมตน 
(Secondary) 

     

มัธยมปลาย 
(High School) 

     

อนุปริญญา 
(High Vocational) 

     

ปริญญา 
(Higher Education)

     

 

7. ความสามารถทางภาษา (Language Ability) 

 ฟง/Listen 
Good/Fair/Poor 

พูด/Speaking 
Good/Fair/Poor 

เขียน/Writing 
Good/Fair/Poor 

1. ภาษาอังกฤษ (English)    
2. ภาษาจนี (Chinese)    

3. ภาษาอื่น ๆ (Other)ระบ.ุ........................................    
 

8. สถานประกอบการ (ชื่อไทยหรืออังกฤษ)................................................................................................................................ 

เลขที่................. หมูที่............ถนน.................................... ซอย.................................... ตําบล...............................................  
อําเภอ...................................................จังหวัด.............................................................รหัสไปรษณีย.....................................
โทรศัพท...............................................โทรสาร..........................................โทรศัพทเคลื่อนที่................................................. 

 

9. แผนที่แสดงตําแหนงสถานประกอบการ  เพื่อความสะดวกในการนิเทศงานของคณาจารย  ไดระบุชื่อถนนและสถานที่สําคัญ

ใกลเคียงที่สามารถเขาใจโดยงาย หรือถายสําเนาแผนที่พรอมระบุเสนทางการเดินทางไปยังสถานประกอบการ 

 

 

   ลงชื่อ...........................................................  

 (.......................................................) 

 นักศึกษา 

 วันที่.............เดือน...........................................พ.ศ. ............... 
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บัญชีลงเวลาปฏิบัติงานของนักศึกษาฝกอาชีพ  

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 
สัปดาห 

ที ่
วันที ่ ลายมือชื่อ เวลามา เวลากลับ 

ลายมือชื่อ 

ผูควบคุมการฝก 

รวมจํานวน 

ชั่วโมง 
หมายเหตุ 

1 

       

       

       

       

       

       

       

2 

       

       

       

       

       

       

       

3 

       

       

       

       

       

       

       

4 

       

       

       

       

       

       

       

5 
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บัญชีลงเวลาปฏิบัติงานของนักศึกษาฝกอาชีพ  

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 
สัปดาห 

ที ่
วันที ่ ลายมือชื่อ เวลามา เวลากลับ 

ลายมือชื่อ 

ผูควบคุมการฝก 

รวมจํานวน 

ชั่วโมง 
หมายเหตุ 

6 

       

       

       

       

       

       

       

7 

       

       

       

       

       

       

       

8 

       

       

       

       

       

       

       

9 

       

       

       

       

       

       

       

10 
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บัญชีลงเวลาปฏิบัติงานของนักศึกษาฝกอาชีพ  

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 
สัปดาห 

ที ่
วันที ่ ลายมือชื่อ เวลามา เวลากลับ 

ลายมือชื่อ 

ผูควบคุมการฝก 

รวมจํานวน 

ชั่วโมง 
หมายเหตุ 

11 

       

       

       

       

       

       

       

12 

       

       

       

       

       

       

       

13 

       

       

       

       

       

       

       

14 

       

       

       

       

       

       

       

15 
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บัญชีลงเวลาปฏิบัติงานของนักศึกษาฝกอาชีพ  

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 
สัปดาห 

ที ่
วันที ่ ลายมือชื่อ เวลามา เวลากลับ 

ลายมือชื่อ 

ผูควบคุมการฝก 

รวมจํานวน 

ชั่วโมง 
หมายเหตุ 

16 
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ครูฝก 

วันที…่…..…เดือน………..….…….……พ.ศ.…..……… 

6. นักศึกษาลงนามรับทราบตาม

ขอเสนอแนะ 

……………….………………………………………….…………

……………………………….…………………….………………

…….………………………………………….……………………

…………………….………………………………………….……

…………………………………….………………………….…… 

 

(……………….…………………..…………) 

นักศึกษา 

วันที…่…..…เดือน…….…..……………พ.ศ.….……… 

 

หมายเหตุ  :  1. เอกสารนี้ใชสําหรับนักศึกษา บนัทึกการฝกและผลการฝกอาชีพ 

  2. นักศึกษาตองสรุปและทําการบนัทึกทุก ๆ  สัปดาห พรอมทั้งใหพนักงานที่ปรึกษาหรือพี่เลีย้งลงนามรับทราบผล 

  3. นักศึกษาสามารถเพิ่มเตมิขอมลูไดตามความเหมาะสมของปริมาณงานที่ไดปฏิบัติจริง 

 4. ขอมูลที่บันทึกอาจารยนิเทศจะใชประเมินผลการฝกอาชีพ 
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แบบบันทึกรายงานผลการฝกอาชีพ 

 (สําหรับนักศกึษาทวิภาค)ี 

บันทึกรายงานผลการฝกอาชีพ 

ประจําสัปดาหที่……..………..………..………..………..………..……… 

ระหวางวันที…่…..…เดือน……..………..………..…พ.ศ.……………. 

ถึงวันที่………...…เดือน……..………..………....…..พ.ศ.…………….... 
 

1. งานที่ไดปฏิบัติและตรงกบัภาระงานของอาชีพ   2. ปญหา อุปสรรค 3. การแกไขปญหา 
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4.   งานและข้ันตอนการปฏิบัติงานที่นักศึกษาไดฝกอาชีพ รวมถึงองคความรูที่ได 
4.1 ………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………….…… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……… 

4.2 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………… 

4.3 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……… 

4.4 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………… 

4.5 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……..……… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………..………… 

4.6 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………… 

 

5. ขอคิดเห็น เสนอแนะและผลการประเมิน (ดี พอใช ปรับปรุง) ของ

พนักงานที่ปรึกษาหรือครูฝก 
………………………………………………………………………………………….………………………… 

……………………………………………………………………….…………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………….…………………… 

…………………………………………………………………………………………………….………………
………………………………………..……………………………………………………………………………………………… 
 

(......................................................................................) 

ครูฝก 

วันที…่…..…เดือน………..….…….……พ.ศ.…..……… 

6. นักศึกษาลงนามรับทราบตาม

ขอเสนอแนะ 

……………….………………………………………….…………

……………………………….…………………….………………

…….………………………………………….……………………

…………………….………………………………………….……

…………………………………….………………………….…… 

 

(……………….…………………..…………) 

นักศึกษา 

วันที…่…..…เดือน…….…..……………พ.ศ.….……… 

 

หมายเหตุ  :  1. เอกสารนี้ใชสําหรับนักศึกษา บนัทึกการฝกและผลการฝกอาชีพ 

  2. นักศึกษาตองสรุปและทําการบนัทึกทุก ๆ  สัปดาห พรอมทั้งใหพนักงานที่ปรึกษาหรือพี่เลีย้งลงนามรับทราบผล 

  3. นักศึกษาสามารถเพิ่มเตมิขอมลูไดตามความเหมาะสมของปริมาณงานที่ไดปฏิบัติจริง 

 4. ขอมูลที่บันทึกอาจารยนิเทศจะใชประเมินผลการฝกอาชีพ 
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แบบบันทึกรายงานผลการฝกอาชีพ 

 (สําหรับนักศกึษาทวิภาค)ี 

บันทึกรายงานผลการฝกอาชีพ 

ประจําสัปดาหที่……..………..………..………..………..………..……… 

ระหวางวันที…่…..…เดือน……..………..………..…พ.ศ.……………. 

ถึงวันที่………...…เดือน……..………..………....…..พ.ศ.…………….... 
 

1. งานที่ไดปฏิบัติและตรงกับภาระงานของอาชีพ   2. ปญหา อุปสรรค 3. การแกไขปญหา 
               

……………………………………………………….....................……………………………………
……………………………………………………………........……………………………………………
……………………………………………........……………………………………………………………
……………………………........……………………………………………………………………………
……………........…………………………………………………………………………………………...
.....…………………………………………………………………………………………........…………
………………………………………………………………………………........…………………………
………………………………………………………………........…………………………………………
………………………………………………........…………………………………………………………
………………………………........…………………………………………………………………………
………………........…………………………………………………………………………………………
........…………………………………………………………………………………………........………
…………………………………………………………………………………........………………………
…………………………………………………………………........………………………………………
…………………………………………………........………………………………………………………
…………………………………........………………………………………………………………………
…………………........………………………………………………………………………………………
…........…………………………………………………………………………………………........……
……………………………………………………………………………………........……………………
……………………………………………………………………........……………………………………
……………………………………………………........……………………………………………………
……………………………………........……………………………………………………………………
……………………........……………………………………………………………………………………
……........…………………………………………………………………………………………........…
………………………………………………………………………………………........…………………
………………………………………………………………………........…………………………………
………………………………………........…………………………………………………………………
………………………........…………………………………………………………………………………
………........…………………………………………………………………………………………........
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………........………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 

 
………………………………………
..……………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
……………………………………… 

 
………………………………
………..……………………
………..……………………
………..……………………
………..……………………
………..……………………
………..……………………
………..……………………
………..……………………
………..……………………
………..……………………
………..……………………
………..……………………
………..……………………
………..……………………
………..……………………
………..……………………
………..……………………
………..……………………
………..……………………
………..……………………
………..……………………
………..……………………
………..……………………
………..……………………
………..……………………
………..……………………
………..……………………
………..……………………
………..……………………
………..……………………
………..……………………
………..……………………
………..……………………
………..……………………
………………………………
………………………………
……………………………… 



- 26 - 
 

4.   งานและข้ันตอนการปฏิบัติงานที่นักศึกษาไดฝกอาชีพ รวมถึงองคความรูที่ได 
4.1 ………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………….…… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……… 

4.2 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………… 

4.3 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……… 

4.4 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………… 

4.5 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……..……… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………..………… 

4.6 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………… 

 

5. ขอคิดเห็น เสนอแนะและผลการประเมิน (ดี พอใช ปรับปรุง) ของ

พนักงานที่ปรึกษาหรือครูฝก 
………………………………………………………………………………………….………………………… 

……………………………………………………………………….…………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………….…………………… 

…………………………………………………………………………………………………….………………
………………………………………..……………………………………………………………………………………………… 
 

(......................................................................................) 

ครูฝก 

วันที…่…..…เดือน………..….…….……พ.ศ.…..……… 

6. นักศึกษาลงนามรับทราบตาม

ขอเสนอแนะ 

……………….………………………………………….…………

……………………………….…………………….………………

…….………………………………………….……………………

…………………….………………………………………….……

…………………………………….………………………….…… 

 

(……………….…………………..…………) 

นักศึกษา 

วันที…่…..…เดือน…….…..……………พ.ศ.….……… 

 

หมายเหตุ  :  1. เอกสารนี้ใชสําหรับนักศึกษา บนัทึกการฝกและผลการฝกอาชีพ 

  2. นักศึกษาตองสรุปและทําการบนัทึกทุก ๆ  สัปดาห พรอมทั้งใหพนักงานที่ปรึกษาหรือพี่เลีย้งลงนามรับทราบผล 

  3. นักศึกษาสามารถเพิ่มเตมิขอมลูไดตามความเหมาะสมของปริมาณงานที่ไดปฏิบัติจริง 

 4. ขอมูลที่บันทึกอาจารยนิเทศจะใชประเมินผลการฝกอาชีพ 
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แบบบันทึกรายงานผลการฝกอาชพี 

 (สําหรับนักศกึษาทวิภาค)ี 

บันทึกรายงานผลการฝกอาชีพ 

ประจําสัปดาหที่……..………..………..………..………..………..……… 

ระหวางวันที…่…..…เดือน……..………..………..…พ.ศ.……………. 

ถึงวันที่………...…เดือน……..………..………....…..พ.ศ.…………….... 
 

1. งานที่ไดปฏิบัติและตรงกับภาระงานของอาชีพ   2. ปญหา อุปสรรค 3. การแกไขปญหา 
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4.   งานและข้ันตอนการปฏิบัติงานที่นักศึกษาไดฝกอาชีพ รวมถึงองคความรูที่ได 
4.1 ………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………….…… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……… 

4.2 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………… 

4.3 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……… 

4.4 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………… 

4.5 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……..……… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………..………… 

4.6 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………… 

 

5. ขอคิดเห็น เสนอแนะและผลการประเมิน (ดี พอใช ปรับปรุง) ของ

พนักงานที่ปรึกษาหรือครูฝก 
………………………………………………………………………………………….………………………… 

……………………………………………………………………….…………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………….…………………… 

…………………………………………………………………………………………………….………………
………………………………………..……………………………………………………………………………………………… 
 

(......................................................................................) 

ครูฝก 

วันที…่…..…เดือน………..….…….……พ.ศ.…..……… 

6. นักศึกษาลงนามรับทราบตาม

ขอเสนอแนะ 

……………….………………………………………….…………

……………………………….…………………….………………

…….………………………………………….……………………

…………………….………………………………………….……

…………………………………….………………………….…… 

 

(……………….…………………..…………) 

นักศึกษา 

วันที…่…..…เดือน…….…..……………พ.ศ.….……… 

 

หมายเหตุ  :  1. เอกสารนี้ใชสําหรับนักศึกษา บนัทึกการฝกและผลการฝกอาชีพ 

  2. นักศึกษาตองสรุปและทําการบนัทึกทุก ๆ  สัปดาห พรอมทั้งใหพนักงานที่ปรึกษาหรือพี่เลีย้งลงนามรับทราบผล 

  3. นักศึกษาสามารถเพิ่มเตมิขอมลูไดตามความเหมาะสมของปริมาณงานที่ไดปฏิบัติจริง 

 4. ขอมูลที่บันทึกอาจารยนิเทศจะใชประเมินผลการฝกอาชีพ 
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แบบบันทึกรายงานผลการฝกอาชีพ 

 (สําหรับนักศกึษาทวิภาค)ี 

บันทึกรายงานผลการฝกอาชีพ 
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4.   งานและข้ันตอนการปฏิบัติงานที่นักศึกษาไดฝกอาชีพ รวมถึงองคความรูที่ได 
4.1 ………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………….…… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……… 

4.2 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………… 

4.3 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……… 

4.4 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………… 

4.5 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……..……… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………..………… 

4.6 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………… 

 

5. ขอคิดเห็น เสนอแนะและผลการประเมิน (ดี พอใช ปรับปรุง) ของ

พนักงานที่ปรึกษาหรือครูฝก 
………………………………………………………………………………………….………………………… 

……………………………………………………………………….…………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………….…………………… 

…………………………………………………………………………………………………….………………
………………………………………..……………………………………………………………………………………………… 
 

(......................................................................................) 

ครูฝก 

วันที…่…..…เดือน………..….…….……พ.ศ.…..……… 

6. นักศึกษาลงนามรับทราบตาม

ขอเสนอแนะ 

……………….………………………………………….…………

……………………………….…………………….………………

…….………………………………………….……………………

…………………….………………………………………….……

…………………………………….………………………….…… 

 

(……………….…………………..…………) 

นักศึกษา 

วันที…่…..…เดือน…….…..……………พ.ศ.….……… 

 

หมายเหตุ  :  1. เอกสารนี้ใชสําหรับนักศึกษา บนัทึกการฝกและผลการฝกอาชีพ 

  2. นักศึกษาตองสรุปและทําการบนัทึกทุก ๆ  สัปดาห พรอมทั้งใหพนักงานที่ปรึกษาหรือพี่เลีย้งลงนามรับทราบผล 

  3. นักศึกษาสามารถเพิ่มเตมิขอมลูไดตามความเหมาะสมของปริมาณงานที่ไดปฏิบัติจริง 

 4. ขอมูลที่บันทึกอาจารยนิเทศจะใชประเมินผลการฝกอาชีพ 
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แบบบันทึกรายงานผลการฝกอาชีพ 

 (สําหรับนักศกึษาทวิภาค)ี 

บันทึกรายงานผลการฝกอาชีพ 

ประจําสัปดาหที่……..………..………..………..………..………..……… 

ระหวางวันที…่…..…เดือน……..………..………..…พ.ศ.……………. 

ถึงวันที่………...…เดือน……..………..………....…..พ.ศ.…………….... 
 

1. งานที่ไดปฏิบัติและตรงกับภาระงานของอาชีพ   2. ปญหา อุปสรรค 3. การแกไขปญหา 
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4.   งานและข้ันตอนการปฏิบัติงานที่นักศึกษาไดฝกอาชีพ รวมถึงองคความรูที่ได 
4.1 ………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………….…… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……… 

4.2 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………… 

4.3 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……… 

4.4 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………… 

4.5 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……..……… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………..………… 

4.6 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………… 

 

5. ขอคิดเห็น เสนอแนะและผลการประเมิน (ดี พอใช ปรับปรุง) ของ

พนักงานที่ปรึกษาหรือครูฝก 
………………………………………………………………………………………….………………………… 

……………………………………………………………………….…………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………….…………………… 

…………………………………………………………………………………………………….………………
………………………………………..……………………………………………………………………………………………… 
 

(......................................................................................) 

ครูฝก 

วันที…่…..…เดือน………..….…….……พ.ศ.…..……… 

6. นักศึกษาลงนามรับทราบตาม

ขอเสนอแนะ 

……………….………………………………………….…………

……………………………….…………………….………………

…….………………………………………….……………………

…………………….………………………………………….……

…………………………………….………………………….…… 

 

(……………….…………………..…………) 

นักศึกษา 

วันที…่…..…เดือน…….…..……………พ.ศ.….……… 

 

หมายเหตุ  :  1. เอกสารนี้ใชสําหรับนักศึกษา บนัทึกการฝกและผลการฝกอาชีพ 

  2. นักศึกษาตองสรุปและทําการบนัทึกทุก ๆ  สัปดาห พรอมทั้งใหพนักงานที่ปรึกษาหรือพี่เลีย้งลงนามรับทราบผล 

  3. นักศึกษาสามารถเพิ่มเตมิขอมลูไดตามความเหมาะสมของปริมาณงานที่ไดปฏิบัติจริง 

 4. ขอมูลที่บันทึกอาจารยนิเทศจะใชประเมินผลการฝกอาชีพ 
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แบบบันทึกรายงานผลการฝกอาชีพ 

 (สําหรับนักศกึษาทวิภาค)ี 

บันทึกรายงานผลการฝกอาชีพ 

ประจําสัปดาหที่……..………..………..………..………..………..……… 

ระหวางวันที…่…..…เดือน……..………..………..…พ.ศ.……………. 

ถึงวันที่………...…เดือน……..………..………....…..พ.ศ.…………….... 
 

1. งานที่ไดปฏิบัติและตรงกับภาระงานของอาชีพ   2. ปญหา อุปสรรค 3. การแกไขปญหา 
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4.   งานและข้ันตอนการปฏิบัติงานที่นักศึกษาไดฝกอาชีพ รวมถึงองคความรูทีไ่ด 
4.1 ………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………….…… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……… 

4.2 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………… 

4.3 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……… 

4.4 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………… 

4.5 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……..……… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………..………… 

4.6 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………… 

 

5. ขอคิดเห็น เสนอแนะและผลการประเมิน (ดี พอใช ปรับปรุง) ของ

พนักงานที่ปรึกษาหรือครูฝก 
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……………………………………………………………………………………………….…………………… 

…………………………………………………………………………………………………….………………
………………………………………..……………………………………………………………………………………………… 
 

(......................................................................................) 

ครูฝก 

วันที…่…..…เดือน………..….…….……พ.ศ.…..……… 

6. นักศึกษาลงนามรับทราบตาม

ขอเสนอแนะ 

……………….………………………………………….…………

……………………………….…………………….………………

…….………………………………………….……………………
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(……………….…………………..…………) 

นักศึกษา 

วันที…่…..…เดือน…….…..……………พ.ศ.….……… 

 

หมายเหตุ  :  1. เอกสารนี้ใชสําหรับนักศึกษา บนัทึกการฝกและผลการฝกอาชีพ 

  2. นักศึกษาตองสรุปและทําการบนัทึกทุก ๆ  สัปดาห พรอมทั้งใหพนักงานที่ปรึกษาหรือพี่เลีย้งลงนามรับทราบผล 

  3. นักศึกษาสามารถเพิ่มเตมิขอมลูไดตามความเหมาะสมของปริมาณงานที่ไดปฏิบัติจริง 

 4. ขอมูลทีบ่ันทึกอาจารยนิเทศจะใชประเมินผลการฝกอาชีพ 
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แบบบันทึกรายงานผลการฝกอาชีพ 

 (สําหรับนักศกึษาทวิภาค)ี 

บันทึกรายงานผลการฝกอาชีพ 

ประจําสัปดาหที่……..………..………..………..………..………..……… 

ระหวางวันที…่…..…เดือน……..………..………..…พ.ศ.……………. 

ถึงวันที่………...…เดือน……..………..………....…..พ.ศ.…………….... 
 

1. งานที่ไดปฏิบัติและตรงกับภาระงานของอาชีพ   2. ปญหา อุปสรรค 3. การแกไขปญหา 
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4.   งานและข้ันตอนการปฏิบัติงานที่นักศึกษาไดฝกอาชีพ รวมถึงองคความรูที่ได 
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………………………………………..……………………………………………………………………………………………… 
 

(......................................................................................) 

ครูฝก 

วันที…่…..…เดือน………..….…….……พ.ศ.…..……… 

6. นักศึกษาลงนามรับทราบตาม

ขอเสนอแนะ 

……………….………………………………………….…………

……………………………….…………………….………………

…….………………………………………….……………………

…………………….………………………………………….……

…………………………………….………………………….…… 

 

(……………….…………………..…………) 

นักศึกษา 

วันที…่…..…เดือน…….…..……………พ.ศ.….……… 

 

หมายเหตุ  :  1. เอกสารนี้ใชสําหรับนักศึกษา บนัทึกการฝกและผลการฝกอาชีพ 

  2. นักศึกษาตองสรุปและทําการบนัทึกทุก ๆ  สัปดาห พรอมทั้งใหพนักงานที่ปรึกษาหรือพี่เลีย้งลงนามรับทราบผล 

  3. นักศึกษาสามารถเพิ่มเตมิขอมลูไดตามความเหมาะสมของปริมาณงานที่ไดปฏิบัติจริง 

 4. ขอมูลที่บันทึกอาจารยนิเทศจะใชประเมินผลการฝกอาชีพ 
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แบบบันทึกรายงานผลการฝกอาชีพ 

 (สําหรับนักศกึษาทวิภาค)ี 

บันทึกรายงานผลการฝกอาชีพ 

ประจําสัปดาหที่ ................................................................ 

ระหวางวันที…่…..…เดือน..............................พ.ศ.………...…. 

ถึงวันที่..........เดือน.........................................พ.ศ.…….…….. 
 

1. งานที่ไดปฏิบัติและตรงกับภาระงานของอาชีพ   2. ปญหา อุปสรรค 3. การแกไขปญหา 
               

……………………………………………………….....................……………………………………
……………………………………………………………........……………………………………………
……………………………………………........……………………………………………………………
……………………………........……………………………………………………………………………
……………........…………………………………………………………………………………………...
.....…………………………………………………………………………………………........…………
………………………………………………………………………………........…………………………
………………………………………………………………........…………………………………………
………………………………………………........…………………………………………………………
………………………………........…………………………………………………………………………
………………........…………………………………………………………………………………………
........…………………………………………………………………………………………........………
…………………………………………………………………………………........………………………
…………………………………………………………………........………………………………………
…………………………………………………........………………………………………………………
…………………………………........………………………………………………………………………
…………………........………………………………………………………………………………………
…........…………………………………………………………………………………………........……
……………………………………………………………………………………........……………………
……………………………………………………………………........……………………………………
……………………………………………………........……………………………………………………
……………………………………........……………………………………………………………………
……………………........……………………………………………………………………………………
……........…………………………………………………………………………………………........…
………………………………………………………………………………………........…………………
………………………………………………………………………........…………………………………
………………………………………........…………………………………………………………………
………………………........…………………………………………………………………………………
………........…………………………………………………………………………………………........
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………........………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 

 
………………………………………
..……………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
……………………………………… 

 
………………………………
………..……………………
………..……………………
………..……………………
………..……………………
………..……………………
………..……………………
………..……………………
………..……………………
………..……………………
………..……………………
………..……………………
………..……………………
………..……………………
………..……………………
………..……………………
………..……………………
………..……………………
………..……………………
………..……………………
………..……………………
………..……………………
………..……………………
………..……………………
………..……………………
………..……………………
………..……………………
………..……………………
………..……………………
………..……………………
………..……………………
………..……………………
………..……………………
………..……………………
………..……………………
………………………………
………………………………
……………………………… 
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4.   งานและข้ันตอนการปฏิบัติงานที่นักศึกษาไดฝกอาชีพ รวมถึงองคความรูที่ได 
4.1 ………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………….…… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……… 

4.2 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………… 

4.3 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……… 

4.4 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………… 

4.5 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……..……… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………..………… 

4.6 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………… 

 

5. ขอคิดเห็น เสนอแนะและผลการประเมิน (ดี พอใช ปรับปรุง) ของ

พนักงานที่ปรึกษาหรือครูฝก 
………………………………………………………………………………………….………………………… 

……………………………………………………………………….…………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………….…………………… 

…………………………………………………………………………………………………….………………
………………………………………..……………………………………………………………………………………………… 
 

(......................................................................................) 

ครูฝก 

วันที…่…..…เดือน………..….…….……พ.ศ.…..……… 

6. นักศึกษาลงนามรับทราบตาม

ขอเสนอแนะ 

……………….………………………………………….…………

……………………………….…………………….………………

…….………………………………………….……………………

…………………….………………………………………….……

…………………………………….………………………….…… 

 

(……………….…………………..…………) 

นักศึกษา 

วันที…่…..…เดือน…….…..……………พ.ศ.….……… 

 

หมายเหตุ  :  1. เอกสารนี้ใชสําหรับนักศึกษา บนัทึกการฝกและผลการฝกอาชีพ 

  2. นักศึกษาตองสรุปและทําการบนัทึกทุก ๆ  สัปดาห พรอมทั้งใหพนักงานที่ปรึกษาหรือพี่เลีย้งลงนามรับทราบผล 

  3. นักศึกษาสามารถเพิ่มเตมิขอมลูไดตามความเหมาะสมของปริมาณงานที่ไดปฏิบัติจริง 

 4. ขอมูลที่บันทึกอาจารยนิเทศจะใชประเมินผลการฝกอาชีพ 
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แบบรายงานความกาวหนาโครงงาน 
(สําหรับนักศกึษา) 

 

1. ชื่อโครงงาน  

(ภาษาไทย) …………………..……………..………………….…………………………………….………………………………………………………….………… 

(ภาษาอังกฤษ) …………………..……………..………………….…………………………………….……………………………………………….……………… 

 

2. ผูจัดทําโครงงาน 

2.1 …………………..……………..………………….…………………………………….……………………………………………….………………………………… 

2.2 …………………..……………..………………….…………………………………….……………………………………………….………………………………… 
 

3. เริ่มทําโครงงานเมื่อ  
…………………………………………………..……………..………………….…………………………………….……………………………………………….………… 
 

4. รายงานผลครั้งท่ี ……………………  

รวมระยะเวลาที่ดําเนินการจัดทําโครงงานไปแลว………..…. เดือน 
 

5. รายละเอียดเกี่ยวกับผลงานความกาวหนาของโครงงาน 

5.1 วัตถุประสงคของโครงการวิจัย (โดยสรุป) 
…………………………………………………………………………………………………..……………..………………….…………………………………….…………

………………………………………………………………………………………….……………..………………….…………………………………….…………………………

………………………………………………………………………………………………..……………..………………….…………………………………….…………….……

………………………………………………………………………………………………..……………..………………….…………………………………….…………….……

………………………………………………………………………………………………..……………..………………….…………………………………….…………….……

………………………………………………………………………………………………..……………..………………….…………………………………….…………….…… 

5.2 โครงงานที่ดําเนินไปแลว  

รวมระยะเวลา.....................เดอืน  

จากเดือน.............................พ.ศ..................... ถึง เดือน.....................................พ.ศ.................... 

รายละเอียดของงานที่ไดดําเนินการไปแลว 
…………………………………………………………………………………………………..……………..………………….…………………………………….…

………………………………………………………………………………………………..……………..………………….…………………………………….…………….……

………………………………………………………………………………………………..……………..………………….…………………………………….…………….……

………………………………………………………………………………………………..……………..………………….…………………………………….…………….……

………………………………………………………………………………………………..……………..………………….…………………………………….…………….……

………………………………………………………………………………………………..……………..………………….…………………………………….…………….……

…………………………………………………………………..……………..………………….…………………………………….…………………………………………….… 
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6. งานตามแผนงานโครงการวิจัยที่จะทําตอไป 

คาดวาจะใชเวลาอีกประมาณ......................เดือน โครงงานจึงจะแลวเสร็จสมบูรณ 

รายละเอียดของงานที่จะดําเนินการตอไป 
…………………………………………………………………………………………………..……………..………………….…………………………………….………………

…………………………………………………………………………………..……………..………………….…………………………………….………………………………

…………………………………………………………………..……………..………………….…………………………………….………………………………………………

…………………………………………………..……………..………………….…………………………………….……………………………………………………………… 

………………………………………………………………..………..……………..………………….…………………………………….………………………………………… 

7. รายละเอียดเกี่ยวกับอุปสรรคหรือปญหา (ถามี) 
…………………………………………………………………………………………………..……………..………………….…………………………………….………………

…………………………………………………………………………………..……………..………………….…………………………………….………………………………

…………………………………………………………………..……………..………………….…………………………………….………………………………………………

…………………………………………………..……………..………………….…………………………………….……………………………………………………………… 

……………………………..……………..………………………………………………………..……………..………………….………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………..……………..………………….…………………………………….………………

…………………………………………………………………………………………………..……………..………………….…………………………………….………………

…………………………………………………………………..……………..………………….…………………………………….………………………………………………

…………………………………………………..……………..………………….…………………………………….……………………………………………………………… 
 

 

 

(ลงชื่อ) ………………………………………………………………………. 

         (......................................................................) 
 
 

(ลงชื่อ) ………………………………………………………………………. 

         (......................................................................) 
 

 

(ลงชื่อ) ………………………………………………………………………. 

         (......................................................................) 

                    นักศึกษาผูจัดทําโครงงาน 

              ................/................./................. 

   

 

(ลงชื่อ) ………………………………………………………………………. 

         (......................................................................) 

ครูฝก 

................../................./............. 
 

 

 

(ลงชื่อ) ………………………………………………………………………. 

         (......................................................................) 

อาจารยนิเทศ 

................../................./.............. 

 

 

      นักศึกษาตองเขียนความกาวหนาของโครงงานลงในแบบฟอรมนี้ เก็บไวในแฟมสะสมผลงงานและเสนอตอครูฝก

และอาจารยนิเทศ ทุกเดือนหรือทุกครั้งที่มีการประเมิน 
 



- 53 - 
 

 

แบบรายงานความกาวหนาโครงงาน 
(สําหรับนักศกึษา) 

 

1. ชื่อโครงงาน  

(ภาษาไทย) …………………..……………..………………….…………………………………….………………………………………………………….………… 

(ภาษาอังกฤษ) …………………..……………..………………….…………………………………….……………………………………………….……………… 

 

2. ผูจัดทําโครงงาน 

2.1 …………………..……………..………………….…………………………………….……………………………………………….………………………………… 

2.2 …………………..……………..………………….…………………………………….……………………………………………….………………………………… 
 

3. เริ่มทําโครงงานเมื่อ  
…………………………………………………..……………..………………….…………………………………….……………………………………………….………… 
 

4. รายงานผลครั้งท่ี ……………………  

รวมระยะเวลาที่ดําเนินการจัดทําโครงงานไปแลว………..…. เดือน 
 

5. รายละเอียดเกี่ยวกับผลงานความกาวหนาของโครงงาน 

5.1 วัตถุประสงคของโครงการวิจัย (โดยสรุป) 
…………………………………………………………………………………………………..……………..………………….…………………………………….…………

………………………………………………………………………………………….……………..………………….…………………………………….…………………………

………………………………………………………………………………………………..……………..………………….…………………………………….…………….……

………………………………………………………………………………………………..……………..………………….…………………………………….…………….……

………………………………………………………………………………………………..……………..………………….…………………………………….…………….……

………………………………………………………………………………………………..……………..………………….…………………………………….…………….…… 

5.2 โครงงานที่ดําเนินไปแลว  

รวมระยะเวลา.....................เดอืน  

จากเดือน.............................พ.ศ..................... ถึง เดือน.....................................พ.ศ.................... 

รายละเอียดของงานที่ไดดําเนินการไปแลว 
…………………………………………………………………………………………………..……………..………………….…………………………………….…

………………………………………………………………………………………………..……………..………………….…………………………………….…………….……

………………………………………………………………………………………………..……………..………………….…………………………………….…………….……

………………………………………………………………………………………………..……………..………………….…………………………………….…………….……

………………………………………………………………………………………………..……………..………………….…………………………………….…………….……

…………………………………………………………………..……………..………………….…………………………………….…………………………………………….… 

………………………………………………………………………………………………..……………..………………….…………………………………….…………….…… 
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6. งานตามแผนงานโครงการวิจัยที่จะทําตอไป 

คาดวาจะใชเวลาอีกประมาณ......................เดือน โครงงานจึงจะแลวเสร็จสมบูรณ 

รายละเอียดของงานที่จะดําเนินการตอไป 
…………………………………………………………………………………………………..……………..………………….…………………………………….………………

…………………………………………………………………………………..……………..………………….…………………………………….………………………………

…………………………………………………………………..……………..………………….…………………………………….………………………………………………

…………………………………………………..……………..………………….…………………………………….……………………………………………………………… 

………………………………………………………………..………..……………..………………….…………………………………….………………………………………… 

7. รายละเอียดเกี่ยวกับอุปสรรคหรือปญหา (ถามี) 
…………………………………………………………………………………………………..……………..………………….…………………………………….………………

…………………………………………………………………………………..……………..………………….…………………………………….………………………………

…………………………………………………………………..……………..………………….…………………………………….………………………………………………

…………………………………………………..……………..………………….…………………………………….……………………………………………………………… 

……………………………..……………..………………………………………………………..……………..………………….………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………..……………..………………….…………………………………….………………

…………………………………………………………………………………………………..……………..………………….…………………………………….………………

…………………………………………………………………..……………..………………….…………………………………….………………………………………………

…………………………………………………..……………..………………….…………………………………….……………………………………………………………… 
 

 

 

(ลงชื่อ) ………………………………………………………………………. 

         (......................................................................) 
 
 

(ลงชื่อ) ………………………………………………………………………. 

         (......................................................................) 
 

 

(ลงชื่อ) ………………………………………………………………………. 

         (......................................................................) 

                    นักศึกษาผูจัดทําโครงงาน 

              ................/................./................. 

   

 

(ลงชื่อ) ………………………………………………………………………. 

         (......................................................................) 

ครูฝก 

................../................./............. 
 

 

 

(ลงชื่อ) ………………………………………………………………………. 

         (......................................................................) 

อาจารยนิเทศ 

................../................./.............. 

 

 

      นักศึกษาตองเขียนความกาวหนาของโครงงานลงในแบบฟอรมนี้ เก็บไวในแฟมสะสมผลงงานและเสนอตอครูฝก

และอาจารยนิเทศ ทุกเดือนหรือทุกครั้งที่มีการประเมิน 
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แบบรายงานความกาวหนาโครงงาน 
(สําหรับนักศกึษา) 

 

1. ชื่อโครงงาน  

(ภาษาไทย) …………………..……………..………………….…………………………………….………………………………………………………….………… 

(ภาษาอังกฤษ) …………………..……………..………………….…………………………………….……………………………………………….……………… 

 

2. ผูจัดทําโครงงาน 

2.1 …………………..……………..………………….…………………………………….……………………………………………….………………………………… 

2.2 …………………..……………..………………….…………………………………….……………………………………………….………………………………… 
 

3. เริ่มทําโครงงานเมื่อ  
…………………………………………………..……………..………………….…………………………………….……………………………………………….………… 
 

4. รายงานผลครั้งท่ี ……………………  

รวมระยะเวลาที่ดําเนินการจัดทําโครงงานไปแลว………..…. เดือน 
 

5. รายละเอียดเกี่ยวกับผลงานความกาวหนาของโครงงาน 

5.1 วัตถุประสงคของโครงการวิจัย (โดยสรุป) 
…………………………………………………………………………………………………..……………..………………….…………………………………….…………

………………………………………………………………………………………….……………..………………….…………………………………….…………………………

………………………………………………………………………………………….……………..………………….…………………………………….…………………………

………………………………………………………………………………………………..……………..………………….…………………………………….…………….……

………………………………………………………………………………………………..……………..………………….…………………………………….…………….……

………………………………………………………………………………………………..……………..………………….…………………………………….…………….…… 

5.2 โครงงานที่ดําเนินไปแลว  

รวมระยะเวลา.....................เดอืน  

จากเดือน.............................พ.ศ..................... ถึง เดือน.....................................พ.ศ.................... 

รายละเอียดของงานที่ไดดําเนินการไปแลว 
…………………………………………………………………………………………………..……………..………………….…………………………………….…

………………………………………………………………………………………………..……………..………………….…………………………………….…………….……

………………………………………………………………………………………………..……………..………………….…………………………………….…………….……

………………………………………………………………………………………………..……………..………………….…………………………………….…………….……

………………………………………………………………………………………………..……………..………………….…………………………………….…………….……

…………………………………………………………………..……………..………………….…………………………………….…………………………………………….… 

………………………………………………………………………………………….……………..………………….…………………………………….………………………… 
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6. งานตามแผนงานโครงการวิจัยที่จะทําตอไป 

คาดวาจะใชเวลาอีกประมาณ......................เดือน โครงงานจึงจะแลวเสร็จสมบูรณ 

รายละเอียดของงานที่จะดําเนินการตอไป 
…………………………………………………………………………………………………..……………..………………….…………………………………….………………

…………………………………………………………………………………..……………..………………….…………………………………….………………………………

…………………………………………………………………..……………..………………….…………………………………….………………………………………………
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(ลงชื่อ) ………………………………………………………………………. 

         (......................................................................) 

ครูฝก 

................../................./............. 
 

 

 

(ลงชื่อ) ………………………………………………………………………. 

         (......................................................................) 

อาจารยนิเทศ 

................../................./.............. 

 

 

      นักศึกษาตองเขียนความกาวหนาของโครงงานลงในแบบฟอรมนี้ เก็บไวในแฟมสะสมผลงงานและเสนอตอครูฝก

และอาจารยนิเทศ ทุกเดือนหรือทุกครั้งที่มีการประเมิน 
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แบบรายงานความกาวหนาโครงงาน 
(สําหรับนักศกึษา) 

 

1. ชื่อโครงงาน  

(ภาษาไทย) …………………..……………..………………….…………………………………….………………………………………………………….………… 

(ภาษาอังกฤษ) …………………..……………..………………….…………………………………….……………………………………………….……………… 

 

2. ผูจัดทําโครงงาน 

2.1 …………………..……………..………………….…………………………………….……………………………………………….………………………………… 

2.2 …………………..……………..………………….…………………………………….……………………………………………….………………………………… 
 

3. เริ่มทําโครงงานเมื่อ  
…………………………………………………..……………..………………….…………………………………….……………………………………………….………… 
 

4. รายงานผลครั้งท่ี ……………………  

รวมระยะเวลาที่ดําเนินการจัดทําโครงงานไปแลว………..…. เดือน 
 

5. รายละเอียดเกี่ยวกับผลงานความกาวหนาของโครงงาน 

5.1 วัตถุประสงคของโครงการวิจัย (โดยสรุป) 
…………………………………………………………………………………………………..……………..………………….…………………………………….…………

………………………………………………………………………………………….……………..………………….…………………………………….…………………………

………………………………………………………………………………………………..……………..………………….…………………………………….…………….……

………………………………………………………………………………………………..……………..………………….…………………………………….…………….……

………………………………………………………………………………………………..……………..………………….…………………………………….…………….……

………………………………………………………………………………………………..……………..………………….…………………………………….…………….…… 

5.2 โครงงานที่ดําเนินไปแลว  

รวมระยะเวลา.....................เดอืน  

จากเดือน.............................พ.ศ..................... ถึง เดือน.....................................พ.ศ.................... 

รายละเอียดของงานที่ไดดําเนินการไปแลว 
…………………………………………………………………………………………………..……………..………………….…………………………………….…

………………………………………………………………………………………………..……………..………………….…………………………………….…………….……

………………………………………………………………………………………………..……………..………………….…………………………………….…………….……

………………………………………………………………………………………………..……………..………………….…………………………………….…………….……

………………………………………………………………………………………………..……………..………………….…………………………………….…………….……

………………………………………………………………………………………………..……………..………………….…………………………………….…………….……

………………………………………………………………………………………………..……………..………………….…………………………………….…………….…… 
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6. งานตามแผนงานโครงการวิจัยที่จะทําตอไป 

คาดวาจะใชเวลาอีกประมาณ......................เดือน โครงงานจึงจะแลวเสร็จสมบูรณ 

รายละเอียดของงานที่จะดําเนินการตอไป 
…………………………………………………………………………………………………..……………..………………….…………………………………….………………

…………………………………………………………………………………..……………..………………….…………………………………….………………………………

…………………………………………………………………..……………..………………….…………………………………….………………………………………………

…………………………………………………..……………..………………….…………………………………….……………………………………………………………… 

………………………………………………………………..………..……………..………………….…………………………………….………………………………………… 

7. รายละเอียดเกี่ยวกับอุปสรรคหรือปญหา (ถามี) 
…………………………………………………………………………………………………..……………..………………….…………………………………….………………

…………………………………………………………………………………..……………..………………….…………………………………….………………………………

…………………………………………………………………..……………..………………….…………………………………….………………………………………………

…………………………………………………..……………..………………….…………………………………….……………………………………………………………… 

……………………………..……………..………………………………………………………..……………..………………….………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………..……………..………………….…………………………………….………………

…………………………………………………………………………………………………..……………..………………….…………………………………….………………

…………………………………………………………………..……………..………………….…………………………………….………………………………………………

…………………………………………………..……………..………………….…………………………………….……………………………………………………………… 
 

 

 

(ลงชื่อ) ………………………………………………………………………. 

         (......................................................................) 
 
 

(ลงชื่อ) ………………………………………………………………………. 

         (......................................................................) 
 

 

(ลงชื่อ) ………………………………………………………………………. 

         (......................................................................) 

                    นักศึกษาผูจัดทําโครงงาน 

              ................/................./................. 

   

 

(ลงชื่อ) ………………………………………………………………………. 

         (......................................................................) 

ครูฝก 

................../................./............. 
 

 

 

(ลงชื่อ) ………………………………………………………………………. 

         (......................................................................) 

อาจารยนิเทศ 

................../................./.............. 

 

 

      นักศึกษาตองเขียนความกาวหนาของโครงงานลงในแบบฟอรมนี้ เก็บไวในแฟมสะสมผลงงานและเสนอตอครูฝก

และอาจารยนิเทศ ทุกเดือนหรือทุกครั้งที่มีการประเมิน 
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แบบรายงานความกาวหนาโครงงาน 
(สําหรับนักศกึษา) 

 

1. ชื่อโครงงาน  

(ภาษาไทย) …………………..……………..………………….…………………………………….………………………………………………………….………… 

(ภาษาอังกฤษ) …………………..……………..………………….…………………………………….……………………………………………….……………… 

 

2. ผูจัดทําโครงงาน 

2.1 …………………..……………..………………….…………………………………….……………………………………………….………………………………… 

2.2 …………………..……………..………………….…………………………………….……………………………………………….………………………………… 
 

3. เริ่มทําโครงงานเมื่อ  
…………………………………………………..……………..………………….…………………………………….……………………………………………….………… 
 

4. รายงานผลครั้งท่ี ……………………  

รวมระยะเวลาที่ดําเนินการจัดทําโครงงานไปแลว………..…. เดือน 
 

5. รายละเอียดเกี่ยวกับผลงานความกาวหนาของโครงงาน 

5.1 วัตถุประสงคของโครงการวิจัย (โดยสรุป) 
…………………………………………………………………………………………………..……………..………………….…………………………………….…………

………………………………………………………………………………………….……………..………………….…………………………………….…………………………

………………………………………………………………………………………………..……………..………………….…………………………………….…………….……

………………………………………………………………………………………………..……………..………………….…………………………………….…………….……

………………………………………………………………………………………………..……………..………………….…………………………………….…………….……

………………………………………………………………………………………………..……………..………………….…………………………………….…………….…… 

5.2 โครงงานที่ดําเนินไปแลว  

รวมระยะเวลา.....................เดอืน  

จากเดือน.............................พ.ศ..................... ถึง เดือน.....................................พ.ศ.................... 

รายละเอียดของงานที่ไดดําเนินการไปแลว 
…………………………………………………………………………………………………..……………..………………….…………………………………….…

………………………………………………………………………………………………..……………..………………….…………………………………….…………….……

………………………………………………………………………………………………..……………..………………….…………………………………….…………….……

………………………………………………………………………………………………..……………..………………….…………………………………….…………….……

………………………………………………………………………………………………..……………..………………….…………………………………….…………….……

………………………………………………………………………………………………..……………..………………….…………………………………….…………….……

…………………………………………………………………..……………..………………….…………………………………….…………………………………………….… 
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6. งานตามแผนงานโครงการวิจัยที่จะทําตอไป 

คาดวาจะใชเวลาอีกประมาณ......................เดือน โครงงานจึงจะแลวเสร็จสมบูรณ 

รายละเอียดของงานที่จะดําเนินการตอไป 
…………………………………………………………………………………………………..……………..………………….…………………………………….………………

…………………………………………………………………………………..……………..………………….…………………………………….………………………………

…………………………………………………………………..……………..………………….…………………………………….………………………………………………

…………………………………………………..……………..………………….…………………………………….……………………………………………………………… 

………………………………………………………………..………..……………..………………….…………………………………….………………………………………… 

7. รายละเอียดเกี่ยวกับอุปสรรคหรือปญหา (ถามี) 
…………………………………………………………………………………………………..……………..………………….…………………………………….………………

…………………………………………………………………………………..……………..………………….…………………………………….………………………………

…………………………………………………………………..……………..………………….…………………………………….………………………………………………

…………………………………………………..……………..………………….…………………………………….……………………………………………………………… 

……………………………..……………..………………………………………………………..……………..………………….………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………..……………..………………….…………………………………….………………

…………………………………………………………………………………………………..……………..………………….…………………………………….………………

…………………………………………………………………..……………..………………….…………………………………….………………………………………………

…………………………………………………..……………..………………….…………………………………….……………………………………………………………… 
 

 

 

(ลงชื่อ) ………………………………………………………………………. 

         (......................................................................) 
 
 

(ลงชื่อ) ………………………………………………………………………. 

         (......................................................................) 
 

 

(ลงชื่อ) ………………………………………………………………………. 

         (......................................................................) 

                    นักศึกษาผูจัดทําโครงงาน 

              ................/................./................. 

   

 

(ลงชื่อ) ………………………………………………………………………. 

         (......................................................................) 

ครูฝก 

................../................./............. 
 

 

 

(ลงชื่อ) ………………………………………………………………………. 

         (......................................................................) 

อาจารยนิเทศ 

................../................./.............. 

 

 

      นักศึกษาตองเขียนความกาวหนาของโครงงานลงในแบบฟอรมนี้ เก็บไวในแฟมสะสมผลงงานและเสนอตอครูฝก

และอาจารยนิเทศ ทุกเดือนหรือทุกครั้งที่มีการประเมิน 
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แบบรายงานความกาวหนาโครงงาน 
(สําหรับนักศกึษา) 

 

1. ชื่อโครงงาน  

(ภาษาไทย) …………………..……………..………………….…………………………………….………………………………………………………….………… 

(ภาษาอังกฤษ) …………………..……………..………………….…………………………………….……………………………………………….……………… 

 

2. ผูจัดทําโครงงาน 

2.1 …………………..……………..………………….…………………………………….……………………………………………….………………………………… 

2.2 …………………..……………..………………….…………………………………….……………………………………………….………………………………… 
 

3. เริ่มทําโครงงานเมื่อ  
…………………………………………………..……………..………………….…………………………………….……………………………………………….………… 
 

4. รายงานผลครั้งท่ี ……………………  

รวมระยะเวลาที่ดําเนินการจัดทําโครงงานไปแลว………..…. เดือน 
 

5. รายละเอียดเกี่ยวกับผลงานความกาวหนาของโครงงาน 

5.1 วัตถุประสงคของโครงการวิจัย (โดยสรุป) 
…………………………………………………………………………………………………..……………..………………….…………………………………….…………

………………………………………………………………………………………….……………..………………….…………………………………….…………………………

………………………………………………………………………………………………..……………..………………….…………………………………….…………….……

………………………………………………………………………………………………..……………..………………….…………………………………….…………….……

………………………………………………………………………………………………..……………..………………….…………………………………….…………….……

………………………………………………………………………………………………..……………..………………….…………………………………….…………….…… 

5.2 โครงงานที่ดําเนินไปแลว  

รวมระยะเวลา.....................เดอืน  

จากเดือน.............................พ.ศ..................... ถึง เดือน.....................................พ.ศ.................... 

รายละเอียดของงานที่ไดดําเนินการไปแลว 
…………………………………………………………………………………………………..……………..………………….…………………………………….…

………………………………………………………………………………………………..……………..………………….…………………………………….…………….……

………………………………………………………………………………………………..……………..………………….…………………………………….…………….……

………………………………………………………………………………………………..……………..………………….…………………………………….…………….……

………………………………………………………………………………………………..……………..………………….…………………………………….…………….……

………………………………………………………………………………………………..……………..………………….…………………………………….…………….……

…………………………………………………………………..……………..………………….…………………………………….…………………………………………….… 
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6. งานตามแผนงานโครงการวิจัยที่จะทําตอไป 

คาดวาจะใชเวลาอีกประมาณ......................เดือน โครงงานจึงจะแลวเสร็จสมบูรณ 

รายละเอียดของงานที่จะดําเนินการตอไป 
…………………………………………………………………………………………………..……………..………………….…………………………………….………………

…………………………………………………………………………………..……………..………………….…………………………………….………………………………

…………………………………………………………………..……………..………………….…………………………………….………………………………………………

…………………………………………………..……………..………………….…………………………………….……………………………………………………………… 

………………………………………………………………..………..……………..………………….…………………………………….………………………………………… 

7. รายละเอียดเกี่ยวกับอุปสรรคหรือปญหา (ถามี) 
…………………………………………………………………………………………………..……………..………………….…………………………………….………………

…………………………………………………………………………………..……………..………………….…………………………………….………………………………

…………………………………………………………………..……………..………………….…………………………………….………………………………………………

…………………………………………………..……………..………………….…………………………………….……………………………………………………………… 

……………………………..……………..………………………………………………………..……………..………………….………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………..……………..………………….…………………………………….………………

…………………………………………………………………………………………………..……………..………………….…………………………………….………………

…………………………………………………………………..……………..………………….…………………………………….………………………………………………

…………………………………………………..……………..………………….…………………………………….……………………………………………………………… 
 

 

 

(ลงชื่อ) ………………………………………………………………………. 

         (......................................................................) 
 
 

(ลงชื่อ) ………………………………………………………………………. 

         (......................................................................) 
 

 

(ลงชื่อ) ………………………………………………………………………. 

         (......................................................................) 

                    นักศึกษาผูจัดทําโครงงาน 

              ................/................./................. 

   

 

(ลงชื่อ) ………………………………………………………………………. 

         (......................................................................) 

ครูฝก 

................../................./............. 
 

 

 

(ลงชื่อ) ………………………………………………………………………. 

         (......................................................................) 

อาจารยนิเทศ 

................../................./.............. 

 

 

      นักศึกษาตองเขียนความกาวหนาของโครงงานลงในแบบฟอรมนี้ เก็บไวในแฟมสะสมผลงงานและเสนอตอครูฝก

และอาจารยนิเทศ ทุกเดือนหรือทุกครั้งที่มีการประเมิน 
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เอกสารบันทึกขอสังเกต ขอเสนอแนะ ขอคิดเห็นของครูฝก  

การนําเสนอผลงานของนักศึกษา 

ทักษะการปฏิบัติตน 

1. จุดเดน……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. ปญหาและอุปสรรค………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. ขอเสนอแนะ……………………………………………………………................…….…………..…………………….…………………………………..… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ทักษะการเรียนรู 

1. จุดเดน……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. ปญหาและอุปสรรค………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. ขอเสนอแนะ……………………………………………………………................…….…………..…………………….…………………………………..… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ทักษะการปฏิบัติงานในอาชีพ 

1. จุดเดน……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. ปญหาและอุปสรรค………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. ขอเสนอแนะ……………………………………………………………................…….…………..…………………….…………………………………..… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ทักษะการปฏิบัติโครงงาน 

1. จุดเดน……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. ปญหาและอุปสรรค………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. ขอเสนอแนะ……………………………………………………………................…….…………..…………………….…………………………………..… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ขอเสนอแนะตอการพัฒนาโครงงาน  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 ลงชื่อ…………………………………………………………….  

                                                                    (………………………………………………….) 

 ครูฝก/อาจารยนิเทศ 

                                                                วันท่ี...............เดือน..............................................พ.ศ................. 
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แบบประเมินผลทักษะ 

 

 

คําชี้แจง  1. ครูฝกและอาจารยนิเทศประเมินภาคเรียนละไมต่ํากวา 4 ครั้ง  

   2. เมื่อสิ้นสุดการประเมินแตละครั้ง นําแบบประเมินออกจากเลมคูมือ เก็บรวบรวมไวพิจารณา    

 ประเมินผลประจําภาคเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบประเมินผล 
ผูประเมิน 

ครูฝก อาจารยนิเทศ 
แบบประเมินผลทักษะการทําโครงงาน (Project Skills)   
แบบประเมินผลทักษะการปฏิบัติงานรายวิชา (Professional Skills)   
แบบประเมินผลทักษะการเรียนรู (Learning Skills)   
แบบประเมินผลทักษะดานการปฏิบัติตน (Generic Skills)   
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สรุปรายงานผลการฝกอาชีพ 
 

 ชื่อนักศึกษา.................................................................................รหัสประจําตัว................................................. 
 สาขาวิชา............................................................................................................................................................ 
 ชื่อสถานประกอบการ......................................................................................................................................... 
 ระยะเวลาการฝก................................................................................................................................................ 
 ชื่อครูฝก......................................................................ชื่ออาจารย...................................................................... 
 งานที่ฝก................................................................................................................................………………………… 
..................................................................................................................................................................................  
 ประสบการณ/ความรูที่ไดรับตามหลักสูตร………………………………………………………………………………….…..……. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………......................................................................................................................................... 
 ประสบการณ/ความรูที่ไดรับและสามารถนําไปใชไดในการปฏิบัติงานจริง ไดแก 

1. .................................................................................................................................................................... 

2. ...................................................................................................................................................................  

3. ................................................................................................................................................................... 

4. ................................................................................................................................................................... 

5. ................................................................................................................................................................... 

6. ................................................................................................................................................................... 

 คติ/แนวปฏิบัติงานที่ประทับใจจากการฝกครั้งนี้
............................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 

 งานสําคัญที่ไดปฏิบัติจนเกิดผลดีตอสถานประกอบการ 

1. ................................................................................................................................................................... 

2. ................................................................................................................................................................... 

3. ................................................................................................................................................................... 

 ขอเสนอแนะ/ความรูประสบการณที่ตองการเพิ่มเติม 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
 

                      ลงชื่อ.........................................................                  

                 (………………………………………………….) 

     นักศึกษา 
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 ความเห็นของครูฝก 

……………………………………………………………………………………………….................................................................

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

      ลงชื่อ................................................................... 

            (..................................................................) 

              ครูฝก 

 

 ความเห็นของอาจารยนิเทศ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

ลงชื่อ................................................................... 

            (..................................................................) 

                   อาจารยนิเทศ 
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แบบประเมินผลทักษะดานการปฏิบัติตน (GENERIC SKILLS) สําหรับครูฝก/อาจารยนิเทศ 

คําชี้แจง :  

ทักษะการปฏิบัติตน (Generic Skills) หมายถึง ทักษะที่จําเปนตอการดํารงชีวิตทางสังคม (Social Skills)         
ที่นักศึกษาจะตองนํามาใชแลวสามารถใชชีวิตอยูรวมกันกับบุคคลในองคกรไดอยางมีความสุข ทักษะนี้หมายความ
รวมถึงคุณลักษณะสวนบุคคล (Personality Skills) การรับรูและถายทอดขอมูล (Communication Skills) โดยนํา
ความสามารถพื้นฐานดานตาง ๆ มาฝกประสบการณทักษะวิชาชีพใหสําเร็จลุลวงและเปนที่พอใจขององคกรผูใช
บัณฑิต (Employability) 

โปรดแสดงระดับคะแนนของทานโดยกาเครื่องหมาย ลงในชองหมายเลข 5, 4, 3, 2, 1 ตามความเห็นของ

ทานในแตละหัวขอประเมิน  

5  หมายถึง   มากที่สุด  4  หมายถึง   มาก  

3  หมายถึง   ปานกลาง 2  หมายถึง   นอย  

1  หมายถึง   นอยที่สุด 

หัวขอประเมิน 
ระดับคะแนนที่ได 

5  4  3  2  1  

1. ทักษะสงัคม (Social Skills) 

1.1 เขาใจความแตกตางระหวางบุคคลและยอมรับความคิดเห็นของผูอื่นอยางมีเหตุผล      

1.2 พรอมที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองเสมอ เมื่อไดรับฟงขอเสนอแนะ คําวิจารณ ที่มีเหตุผลของผูอื่น      

1.3 มีความเปนผูนําและผูตามที่ดี รูจักที่จะแสดงความเห็นไดเหมาะสมกับชวงเวลา      

1.4 สนับสนุนใหกําลังใจ และยกยองผูอื่นในโอกาสที่เหมาะสม      

1.5 ปฏิบัติตนเหมาะสมทั้งทางกาย วาจา และใจ      

1.6 ปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม และกฎระเบียบของสังคมในองคกรไดอยางเหมาะสม      

1.7 มีการแสดงออกทางสังคมไดอยางเหมาะสมกับภาระหนาที่      

2. คุณลักษณะเฉพาะตน (Personality) 

2.1 บุคลิกภาพภายนอก เชน ทรงผม หนวดเครา การแตงกาย เหมาะสมกับตําแหนงหนาที่ 

ที่รับผิดชอบ 

     

2.2 มีมนุษยสัมพันธที่ดีตอผูรวมงานในหนวยงานทั้งผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชา      

2.3 ความสามารถในการวางตัว ปรับตัวและรวมงานกับผูอื่นไดอยางเหมาะสม      

2.4 มวีุฒิภาวะในการทํางานเหมาะสมกับภาระหนาที่ ที่ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติงาน      

2.5 กลาที่จะสอบถามและเสนอแนะอยางเหมาะสมและมีเหตุผล      

2.6 มีวินัยในการทํางาน เชน การตรงตอเวลา ไมขาดงาน หรือไมเขางานสาย      

2.7 ประสานงานที่ไดรับมอบหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ      

2.8 มีความตั้งใจและ อุตสาหะ ที่จะปฏิบัติงานดวยความตั้งใจ      



- 77 - 
 

หัวขอประเมิน 
ระดับคะแนนที่ได 

5  4  3  2  1  

3. ทักษะการสื่อสาร (Communication Skills)      

3.1 ติดตอสื่อสาร(ฟง พูด อาน เขียน) ดวยทั้งภาษาไทยและภาษาอื่นได      

3.2 จับใจความ สรุปความและตั้งคําถามไดตรงประเด็น      

3.3 แสดงความคิดเห็น หรือขอเสนอแนะไดอยางมีเหตุผล      

3.4 นําเสนอผลงานที่ปฏิบัติดวยวิธีการที่เขาใจงาย ชัดเจน และตรงประเด็น      

3.5 มีความสามารถในการรวมมือกับบุคคลอื่น ในการปฏิบัติงานใหสําเร็จลุลวง      

4. ความพึงพอใจของผูประกอบการ (Employability)      

4.1 พรอมที่จะมีสวนรวมกับองคกรในการปฏิบัติงานที่สําคัญ      

4.2 มีความประพฤติ คุณธรรมจริยธรรม ที่ดี      

4.3 สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบขององคกร ไดอยางเหมาะสม      

4.4 มีความรับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมายใหสําเร็จลุลวง      

4.5 สามารถปฏิบัติงานไดถูกตอง ครบถวนตามที่ไดรับมอบหมาย คุณภาพเปนที่นาพอใจ      

4.6 มีความมุงมั่นกระตือรือรนในการทํางาน      

4.7 มีความอุตสาหะ ไมยอทอตออุปสรรคและปญหา      

4.8 มีความซื่อสัตย สุจริต      

4.9 มีความเสียสละ ไมเห็นแกตัว และเอ้ือเฟอชวยเหลือผูอื่น      

4.10 การใหความเคารพเชือ่ฟงผูบังคับบัญชาดวยเหตุผลที่เหมาะสม      

4.11 ไมปลอยใหเวลาลวงเลยไปโดยเปลาประโยชน      
 

หมายเหตุ : ขอความอนุเคราะหใหครูฝกประเมินผลลงในแบบฟอรมฉบับนี้ เมื่อสิ้นสุดการปฏิบัติงานในแตละเดือน 

 

ขอคิดเห็นหรือเสนอแนะเพิ่มเติม 

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

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

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

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

 

ลงชื่อ……………………………………………………………. 

      (………………………………………………….) 

 ครูฝก/อาจารยนิเทศ 

                                                                    วนัที่.............เดือน......................................พ.ศ.................. 
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แบบประเมินผลทักษะดานการปฏิบัติตน (GENERIC SKILLS) สําหรับครูฝก/อาจารยนิเทศ 

คําชี้แจง :  

ทักษะการปฏิบัติตน (Generic Skills) หมายถึง ทักษะที่จําเปนตอการดํารงชีวิตทางสังคม (Social Skills)         
ที่นักศึกษาจะตองนํามาใชแลวสามารถใชชีวิตอยูรวมกันกับบุคคลในองคกรไดอยางมีความสุข ทักษะนี้หมายความ
รวมถึงคุณลักษณะสวนบุคคล (Personality Skills) การรับรูและถายทอดขอมูล (Communication Skills) โดยนํา
ความสามารถพื้นฐานดานตาง ๆ มาฝกประสบการณทักษะวิชาชีพใหสําเร็จลุลวงและเปนที่พอใจขององคกรผูใช
บัณฑิต (Employability) 

โปรดแสดงระดับคะแนนของทานโดยกาเครื่องหมาย ลงในชองหมายเลข 5, 4, 3, 2, 1 ตามความเห็นของ

ทานในแตละหัวขอประเมิน  

5  หมายถึง   มากที่สุด  4  หมายถึง   มาก  

3  หมายถึง   ปานกลาง 2  หมายถึง   นอย  

1  หมายถึง   นอยที่สุด 

หัวขอประเมิน 
ระดับคะแนนที่ได 

5  4  3  2  1  

1. ทักษะสงัคม (Social Skills) 

1.1 เขาใจความแตกตางระหวางบุคคลและยอมรับความคิดเห็นของผูอื่นอยางมีเหตุผล      

1.2 พรอมที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองเสมอ เมื่อไดรับฟงขอเสนอแนะ คําวิจารณ ที่มีเหตุผลของผูอื่น      

1.3 มีความเปนผูนําและผูตามที่ดี รูจักที่จะแสดงความเห็นไดเหมาะสมกับชวงเวลา      

1.4 สนับสนุนใหกําลังใจ และยกยองผูอื่นในโอกาสที่เหมาะสม      

1.5 ปฏิบัติตนเหมาะสมทั้งทางกาย วาจา และใจ      

1.6 ปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม และกฎระเบียบของสังคมในองคกรไดอยางเหมาะสม      

1.7 มีการแสดงออกทางสังคมไดอยางเหมาะสมกับภาระหนาที่      

2. คุณลักษณะเฉพาะตน (Personality) 

2.1 บุคลิกภาพภายนอก เชน ทรงผม หนวดเครา การแตงกาย เหมาะสมกับตําแหนงหนาที่ 

ที่รับผิดชอบ 

     

2.2 มีมนุษยสัมพันธที่ดีตอผูรวมงานในหนวยงานทั้งผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชา      

2.3 ความสามารถในการวางตัว ปรับตัวและรวมงานกับผูอื่นไดอยางเหมาะสม      

2.4 มีวุฒภิาวะในการทํางานเหมาะสมกับภาระหนาที่ ที่ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติงาน      

2.5 กลาที่จะสอบถามและเสนอแนะอยางเหมาะสมและมีเหตุผล      

2.6 มีวินัยในการทํางาน เชน การตรงตอเวลา ไมขาดงาน หรือไมเขางานสาย      

2.7 ประสานงานที่ไดรับมอบหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ      

2.8 มีความตั้งใจและ อุตสาหะ ที่จะปฏิบัติงานดวยความตั้งใจ      
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หัวขอประเมิน 
ระดับคะแนนที่ได 

5  4  3  2  1  

3. ทักษะการสื่อสาร (Communication Skills)      

3.1 ติดตอสื่อสาร(ฟง พูด อาน เขียน) ดวยทั้งภาษาไทยและภาษาอื่นได      

3.2 จับใจความ สรุปความและตั้งคําถามไดตรงประเด็น      

3.3 แสดงความคิดเห็น หรือขอเสนอแนะไดอยางมีเหตุผล      

3.4 นําเสนอผลงานที่ปฏิบัติดวยวิธีการที่เขาใจงาย ชัดเจน และตรงประเด็น      

3.5 มีความสามารถในการรวมมือกับบุคคลอื่น ในการปฏิบัติงานใหสําเร็จลุลวง      

4. ความพึงพอใจของผูประกอบการ (Employability)      

4.1 พรอมที่จะมีสวนรวมกับองคกรในการปฏิบัติงานที่สําคัญ      

4.2 มีความประพฤติ คุณธรรมจริยธรรม ที่ดี      

4.3 สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบขององคกร ไดอยางเหมาะสม      

4.4 มีความรับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมายใหสําเร็จลุลวง      

4.5 สามารถปฏิบัติงานไดถูกตอง ครบถวนตามที่ไดรับมอบหมาย คุณภาพเปนที่นาพอใจ      

4.6 มีความมุงมั่นกระตือรือรนในการทํางาน      

4.7 มีความอุตสาหะ ไมยอทอตออุปสรรคและปญหา      

4.8 มีความซื่อสัตย สุจริต      

4.9 มีความเสียสละ ไมเห็นแกตัว และเอ้ือเฟอชวยเหลือผูอื่น      

4.10 การใหความเคารพเชื่อฟงผูบังคับบัญชาดวยเหตุผลที่เหมาะสม      

4.11 ไมปลอยใหเวลาลวงเลยไปโดยเปลาประโยชน      
 

หมายเหตุ : ขอความอนุเคราะหใหครูฝกประเมินผลลงในแบบฟอรมฉบับนี้ เมื่อสิ้นสุดการปฏิบัติงานในแตละเดือน 

 

ขอคิดเห็นหรือเสนอแนะเพิ่มเติม 

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

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

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

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

 

ลงชื่อ……………………………………………………………. 

      (………………………………………………….) 

 ครูฝก/อาจารยนิเทศ 

                                                                    วนัที่.............เดือน......................................พ.ศ.................. 
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แบบประเมินผลทักษะดานการปฏิบัติตน (GENERIC SKILLS) สําหรับครูฝก/อาจารยนิเทศ 

คําชี้แจง :  

ทักษะการปฏิบัติตน (Generic Skills) หมายถึง ทักษะที่จําเปนตอการดํารงชีวิตทางสังคม (Social Skills)         
ที่นักศึกษาจะตองนํามาใชแลวสามารถใชชีวิตอยูรวมกันกับบุคคลในองคกรไดอยางมีความสุข ทักษะนี้หมายความ
รวมถึงคุณลักษณะสวนบุคคล (Personality Skills) การรับรูและถายทอดขอมูล (Communication Skills) โดยนํา
ความสามารถพื้นฐานดานตาง ๆ มาฝกประสบการณทักษะวิชาชีพใหสําเร็จลุลวงและเปนที่พอใจขององคกรผูใช
บัณฑิต (Employability) 

โปรดแสดงระดับคะแนนของทานโดยกาเครื่องหมาย ลงในชองหมายเลข 5, 4, 3, 2, 1 ตามความเห็นของ

ทานในแตละหัวขอประเมิน  

5  หมายถึง   มากที่สุด  4  หมายถึง   มาก  

3  หมายถึง   ปานกลาง 2  หมายถึง   นอย  

1  หมายถึง   นอยที่สุด 

หัวขอประเมิน 
ระดับคะแนนที่ได 

5  4  3  2  1  

1. ทักษะสงัคม (Social Skills) 

1.1 เขาใจความแตกตางระหวางบุคคลและยอมรับความคิดเห็นของผูอื่นอยางมีเหตุผล      

1.2 พรอมที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองเสมอ เมื่อไดรับฟงขอเสนอแนะ คําวิจารณ ที่มีเหตุผลของผูอื่น      

1.3 มีความเปนผูนําและผูตามที่ดี รูจักที่จะแสดงความเห็นไดเหมาะสมกับชวงเวลา      

1.4 สนับสนุนใหกําลังใจ และยกยองผูอื่นในโอกาสที่เหมาะสม      

1.5 ปฏิบัติตนเหมาะสมทั้งทางกาย วาจา และใจ      

1.6 ปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม และกฎระเบียบของสังคมในองคกรไดอยางเหมาะสม      

1.7 มีการแสดงออกทางสังคมไดอยางเหมาะสมกับภาระหนาที่      

2. คุณลักษณะเฉพาะตน (Personality) 

2.1 บุคลิกภาพภายนอก เชน ทรงผม หนวดเครา การแตงกาย เหมาะสมกับตําแหนงหนาที่ 

ที่รับผิดชอบ 

     

2.2 มีมนุษยสัมพันธที่ดีตอผูรวมงานในหนวยงานทั้งผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชา      

2.3 ความสามารถในการวางตัว ปรับตัวและรวมงานกับผูอื่นไดอยางเหมาะสม      

2.4 มีวุฒิภาวะในการทํางานเหมาะสมกับภาระหนาที่ ที่ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติงาน      

2.5 กลาที่จะสอบถามและเสนอแนะอยางเหมาะสมและมีเหตุผล      

2.6 มีวินัยในการทํางาน เชน การตรงตอเวลา ไมขาดงาน หรือไมเขางานสาย      

2.7 ประสานงานที่ไดรับมอบหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ      

2.8 มีความตั้งใจและ อุตสาหะ ที่จะปฏิบัติงานดวยความตั้งใจ      
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หัวขอประเมิน 
ระดับคะแนนที่ได 

5  4  3  2  1  

3. ทักษะการสื่อสาร (Communication Skills)      

3.1 ติดตอสื่อสาร(ฟง พูด อาน เขียน) ดวยทั้งภาษาไทยและภาษาอื่นได      

3.2 จับใจความ สรุปความและตั้งคําถามไดตรงประเด็น      

3.3 แสดงความคิดเห็น หรือขอเสนอแนะไดอยางมีเหตุผล      

3.4 นําเสนอผลงานที่ปฏิบัติดวยวิธีการที่เขาใจงาย ชัดเจน และตรงประเด็น      

3.5 มีความสามารถในการรวมมือกับบุคคลอื่น ในการปฏิบัติงานใหสําเร็จลุลวง      

4. ความพึงพอใจของผูประกอบการ (Employability)      

4.1 พรอมที่จะมีสวนรวมกับองคกรในการปฏิบัติงานที่สําคัญ      

4.2 มีความประพฤติ คุณธรรมจริยธรรม ที่ดี      

4.3 สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบขององคกร ไดอยางเหมาะสม      

4.4 มีความรับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมายใหสําเร็จลุลวง      

4.5 สามารถปฏิบัติงานไดถูกตอง ครบถวนตามที่ไดรับมอบหมาย คุณภาพเปนที่นาพอใจ      

4.6 มีความมุงมั่นกระตือรือรนในการทํางาน      

4.7 มีความอุตสาหะ ไมยอทอตออุปสรรคและปญหา      

4.8 มีความซื่อสัตย สุจริต      

4.9 มีความเสียสละ ไมเห็นแกตัว และเอ้ือเฟอชวยเหลือผูอื่น      

4.10 การใหความเคารพเชื่อฟงผูบังคับบัญชาดวยเหตุผลที่เหมาะสม      

4.11 ไมปลอยใหเวลาลวงเลยไปโดยเปลาประโยชน      
 

หมายเหตุ : ขอความอนุเคราะหใหครูฝกประเมินผลลงในแบบฟอรมฉบับนี้ เมื่อสิ้นสุดการปฏิบัติงานในแตละเดือน 

 

ขอคิดเห็นหรือเสนอแนะเพิ่มเติม 

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

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

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

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

 

ลงชื่อ……………………………………………………………. 

      (………………………………………………….) 

 ครูฝก/อาจารยนิเทศ 

                                                                    วนัที่.............เดือน......................................พ.ศ.................. 
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แบบประเมินผลทักษะดานการปฏิบัติตน (GENERIC SKILLS) สําหรับครูฝก/อาจารยนิเทศ 

คําชี้แจง :  

ทักษะการปฏิบัติตน (Generic Skills) หมายถึง ทักษะที่จําเปนตอการดํารงชีวิตทางสังคม (Social Skills)         
ที่นักศึกษาจะตองนํามาใชแลวสามารถใชชีวิตอยูรวมกันกับบุคคลในองคกรไดอยางมีความสุข ทักษะนี้หมายความ
รวมถึงคุณลักษณะสวนบุคคล (Personality Skills) การรับรูและถายทอดขอมูล (Communication Skills) โดยนํา
ความสามารถพื้นฐานดานตาง ๆ มาฝกประสบการณทักษะวิชาชีพใหสําเร็จลุลวงและเปนที่พอใจขององคกรผูใช
บัณฑิต (Employability) 

โปรดแสดงระดับคะแนนของทานโดยกาเครื่องหมาย ลงในชองหมายเลข 5, 4, 3, 2, 1 ตามความเห็นของ

ทานในแตละหัวขอประเมิน  

5  หมายถึง   มากที่สุด  4  หมายถึง   มาก  

3  หมายถึง   ปานกลาง 2  หมายถึง   นอย  

1  หมายถึง   นอยที่สุด 

หัวขอประเมิน 
ระดับคะแนนที่ได 

5  4  3  2  1  

1. ทักษะสงัคม (Social Skills) 

1.1 เขาใจความแตกตางระหวางบุคคลและยอมรับความคิดเห็นของผูอื่นอยางมีเหตุผล      

1.2 พรอมที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองเสมอ เมื่อไดรับฟงขอเสนอแนะ คําวิจารณ ที่มีเหตุผลของผูอื่น      

1.3 มีความเปนผูนําและผูตามที่ดี รูจักที่จะแสดงความเห็นไดเหมาะสมกับชวงเวลา      

1.4 สนับสนุนใหกําลังใจ และยกยองผูอืน่ในโอกาสที่เหมาะสม      

1.5 ปฏิบัติตนเหมาะสมทั้งทางกาย วาจา และใจ      

1.6 ปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม และกฎระเบียบของสังคมในองคกรไดอยางเหมาะสม      

1.7 มีการแสดงออกทางสังคมไดอยางเหมาะสมกับภาระหนาที่      

2. คุณลักษณะเฉพาะตน (Personality) 

2.1 บุคลิกภาพภายนอก เชน ทรงผม หนวดเครา การแตงกาย เหมาะสมกับตําแหนงหนาที่ 

ที่รับผิดชอบ 

     

2.2 มีมนุษยสัมพันธที่ดีตอผูรวมงานในหนวยงานทั้งผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชา      

2.3 ความสามารถในการวางตัว ปรับตัวและรวมงานกับผูอื่นไดอยางเหมาะสม      

2.4 มีวุฒิภาวะในการทํางานเหมาะสมกับภาระหนาที่ ที่ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติงาน      

2.5 กลาที่จะสอบถามและเสนอแนะอยางเหมาะสมและมีเหตุผล      

2.6 มีวินัยในการทํางาน เชน การตรงตอเวลา ไมขาดงาน หรือไมเขางานสาย      

2.7 ประสานงานที่ไดรับมอบหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ      

2.8 มีความตั้งใจและ อุตสาหะ ที่จะปฏิบัติงานดวยความตั้งใจ      
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หัวขอประเมิน 
ระดับคะแนนที่ได 

5  4  3  2  1  

3. ทักษะการสื่อสาร (Communication Skills)      

3.1 ติดตอสื่อสาร(ฟง พูด อาน เขียน) ดวยทั้งภาษาไทยและภาษาอื่นได      

3.2 จับใจความ สรุปความและตั้งคําถามไดตรงประเด็น      

3.3 แสดงความคิดเห็น หรือขอเสนอแนะไดอยางมีเหตุผล      

3.4 นําเสนอผลงานที่ปฏิบัติดวยวิธีการที่เขาใจงาย ชัดเจน และตรงประเด็น      

3.5 มีความสามารถในการรวมมือกับบุคคลอื่น ในการปฏิบัติงานใหสําเร็จลุลวง      

4. ความพึงพอใจของผูประกอบการ (Employability)      

4.1 พรอมที่จะมีสวนรวมกับองคกรในการปฏิบัติงานที่สําคัญ      

4.2 มีความประพฤติ คุณธรรมจริยธรรม ที่ดี      

4.3 สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบขององคกร ไดอยางเหมาะสม      

4.4 มีความรับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมายใหสําเร็จลุลวง      

4.5 สามารถปฏิบัติงานไดถูกตอง ครบถวนตามที่ไดรับมอบหมาย คุณภาพเปนที่นาพอใจ      

4.6 มีความมุงมั่นกระตือรือรนในการทํางาน      

4.7 มีความอุตสาหะ ไมยอทอตออุปสรรคและปญหา      

4.8 มีความซื่อสัตย สุจริต      

4.9 มีความเสียสละ ไมเห็นแกตัว และเอ้ือเฟอชวยเหลือผูอื่น      

4.10 การใหความเคารพเชื่อฟงผูบังคับบัญชาดวยเหตุผลที่เหมาะสม      

4.11 ไมปลอยใหเวลาลวงเลยไปโดยเปลาประโยชน      
 

หมายเหตุ : ขอความอนุเคราะหใหครูฝกประเมินผลลงในแบบฟอรมฉบับนี้ เมื่อสิ้นสุดการปฏิบัติงานในแตละเดือน 

 

ขอคิดเห็นหรือเสนอแนะเพิ่มเติม 

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

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

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

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

 

ลงชื่อ……………………………………………………………. 

      (………………………………………………….) 

 ครูฝก/อาจารยนิเทศ 

                                                                    วนัที่.............เดือน......................................พ.ศ.................. 
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แบบประเมินผลทักษะดานการปฏิบัติตน (GENERIC SKILLS) สําหรับครูฝก/อาจารยนิเทศ 

คําชีแ้จง :  

ทักษะการปฏิบัติตน (Generic Skills) หมายถึง ทักษะที่จําเปนตอการดํารงชีวิตทางสังคม (Social Skills)         
ที่นักศึกษาจะตองนํามาใชแลวสามารถใชชีวิตอยูรวมกันกับบุคคลในองคกรไดอยางมีความสุข ทักษะนี้หมายความ
รวมถึงคุณลักษณะสวนบุคคล (Personality Skills) การรับรูและถายทอดขอมูล (Communication Skills) โดยนํา
ความสามารถพื้นฐานดานตาง ๆ มาฝกประสบการณทักษะวิชาชีพใหสําเร็จลุลวงและเปนที่พอใจขององคกรผูใช
บัณฑิต (Employability) 

โปรดแสดงระดับคะแนนของทานโดยกาเครื่องหมาย ลงในชองหมายเลข 5, 4, 3, 2, 1 ตามความเห็นของ

ทานในแตละหัวขอประเมิน  

5  หมายถึง   มากที่สุด  4  หมายถึง   มาก  

3  หมายถึง   ปานกลาง 2  หมายถึง   นอย  

1  หมายถึง   นอยที่สุด 

หัวขอประเมิน 
ระดับคะแนนที่ได 

5  4  3  2  1  

1. ทักษะสงัคม (Social Skills) 

1.1 เขาใจความแตกตางระหวางบุคคลและยอมรับความคิดเห็นของผูอื่นอยางมีเหตุผล      

1.2 พรอมที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองเสมอ เมื่อไดรับฟงขอเสนอแนะ คําวิจารณ ที่มีเหตุผลของผูอื่น      

1.3 มีความเปนผูนําและผูตามที่ดี รูจักที่จะแสดงความเห็นไดเหมาะสมกับชวงเวลา      

1.4 สนับสนุนใหกําลังใจ และยกยองผูอื่นในโอกาสที่เหมาะสม      

1.5 ปฏิบัติตนเหมาะสมทั้งทางกาย วาจา และใจ      

1.6 ปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม และกฎระเบียบของสังคมในองคกรไดอยางเหมาะสม      

1.7 มีการแสดงออกทางสังคมไดอยางเหมาะสมกับภาระหนาที่      

2. คุณลักษณะเฉพาะตน (Personality) 

2.1 บุคลิกภาพภายนอก เชน ทรงผม หนวดเครา การแตงกาย เหมาะสมกับตําแหนงหนาที่ 

ที่รับผิดชอบ 

     

2.2 มีมนุษยสัมพันธที่ดีตอผูรวมงานในหนวยงานทั้งผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชา      

2.3 ความสามารถในการวางตัว ปรับตัวและรวมงานกับผูอื่นไดอยางเหมาะสม      

2.4 มีวุฒิภาวะในการทํางานเหมาะสมกับภาระหนาที่ ที่ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติงาน      

2.5 กลาที่จะสอบถามและเสนอแนะอยางเหมาะสมและมีเหตุผล      

2.6 มีวินัยในการทํางาน เชน การตรงตอเวลา ไมขาดงาน หรือไมเขางานสาย      

2.7 ประสานงานที่ไดรับมอบหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ      

2.8 มีความตั้งใจและ อุตสาหะ ที่จะปฏิบัติงานดวยความตั้งใจ      
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หัวขอประเมิน 
ระดับคะแนนที่ได 

5  4  3  2  1  

3. ทักษะการสื่อสาร (Communication Skills)      

3.1 ติดตอสื่อสาร(ฟง พูด อาน เขียน) ดวยทั้งภาษาไทยและภาษาอื่นได      

3.2 จับใจความ สรุปความและตั้งคําถามไดตรงประเด็น      

3.3 แสดงความคิดเห็น หรือขอเสนอแนะไดอยางมีเหตุผล      

3.4 นําเสนอผลงานที่ปฏิบัติดวยวิธีการที่เขาใจงาย ชัดเจน และตรงประเด็น      

3.5 มีความสามารถในการรวมมือกับบุคคลอื่น ในการปฏิบัติงานใหสําเร็จลุลวง      

4. ความพึงพอใจของผูประกอบการ (Employability)      

4.1 พรอมที่จะมีสวนรวมกับองคกรในการปฏิบัติงานที่สําคัญ      

4.2 มีความประพฤติ คุณธรรมจริยธรรม ที่ดี      

4.3 สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบขององคกร ไดอยางเหมาะสม      

4.4 มีความรับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมายใหสําเร็จลุลวง      

4.5 สามารถปฏิบัติงานไดถูกตอง ครบถวนตามที่ไดรับมอบหมาย คุณภาพเปนที่นาพอใจ      

4.6 มีความมุงมั่นกระตือรือรนในการทํางาน      

4.7 มีความอุตสาหะ ไมยอทอตออุปสรรคและปญหา      

4.8 มีความซื่อสัตย สุจริต      

4.9 มีความเสียสละ ไมเห็นแกตัว และเอ้ือเฟอชวยเหลือผูอื่น      

4.10 การใหความเคารพเชื่อฟงผูบังคับบญัชาดวยเหตุผลที่เหมาะสม      

4.11 ไมปลอยใหเวลาลวงเลยไปโดยเปลาประโยชน      
 

หมายเหตุ : ขอความอนุเคราะหใหครูฝกประเมินผลลงในแบบฟอรมฉบับนี้ เมื่อสิ้นสุดการปฏิบัติงานในแตละเดือน 

 

ขอคิดเห็นหรือเสนอแนะเพิ่มเติม 

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

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

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

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

 

ลงชื่อ……………………………………………………………. 

      (………………………………………………….) 

 ครูฝก/อาจารยนิเทศ 

                                                                    วนัที่.............เดือน......................................พ.ศ.................. 
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แบบประเมินผลทักษะดานการปฏิบัติตน (GENERIC SKILLS) สําหรับครูฝก/อาจารยนิเทศ 

คําชี้แจง :  

ทักษะการปฏิบัติตน (Generic Skills) หมายถึง ทักษะที่จําเปนตอการดํารงชีวิตทางสังคม (Social Skills)         
ที่นักศึกษาจะตองนํามาใชแลวสามารถใชชีวิตอยูรวมกันกับบุคคลในองคกรไดอยางมีความสุข ทักษะนี้หมายความ
รวมถึงคุณลักษณะสวนบุคคล (Personality Skills) การรับรูและถายทอดขอมูล (Communication Skills) โดยนํา
ความสามารถพื้นฐานดานตาง ๆ มาฝกประสบการณทักษะวิชาชีพใหสําเร็จลุลวงและเปนที่พอใจขององคกรผูใช
บัณฑิต (Employability) 

โปรดแสดงระดับคะแนนของทานโดยกาเครื่องหมาย ลงในชองหมายเลข 5, 4, 3, 2, 1 ตามความเห็นของ

ทานในแตละหัวขอประเมิน  

5  หมายถึง   มากที่สุด  4  หมายถึง   มาก  

3  หมายถึง   ปานกลาง 2  หมายถึง   นอย  

1  หมายถึง   นอยที่สุด 

หัวขอประเมิน 
ระดับคะแนนที่ได 

5  4  3  2  1  

1. ทักษะสงัคม (Social Skills) 

1.1 เขาใจความแตกตางระหวางบุคคลและยอมรับความคิดเห็นของผูอื่นอยางมีเหตุผล      

1.2 พรอมที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองเสมอ เมื่อไดรับฟงขอเสนอแนะ คําวิจารณ ที่มีเหตุผลของผูอื่น      

1.3 มีความเปนผูนําและผูตามที่ดี รูจักที่จะแสดงความเห็นไดเหมาะสมกับชวงเวลา      

1.4 สนับสนุนใหกําลังใจ และยกยองผูอื่นในโอกาสที่เหมาะสม      

1.5 ปฏิบัติตนเหมาะสมทั้งทางกาย วาจา และใจ      

1.6 ปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม และกฎระเบียบของสังคมในองคกรไดอยางเหมาะสม      

1.7 มีการแสดงออกทางสังคมไดอยางเหมาะสมกับภาระหนาที่      

2. คุณลักษณะเฉพาะตน (Personality) 

2.1 บุคลิกภาพภายนอก เชน ทรงผม หนวดเครา การแตงกาย เหมาะสมกับตําแหนงหนาที่ 

ที่รับผิดชอบ 

     

2.2 มีมนุษยสัมพันธที่ดีตอผูรวมงานในหนวยงานทั้งผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชา      

2.3 ความสามารถในการวางตัว ปรับตัวและรวมงานกับผูอื่นไดอยางเหมาะสม      

2.4 มีวุฒิภาวะในการทํางานเหมาะสมกับภาระหนาที่ ที่ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติงาน      

2.5 กลาที่จะสอบถามและเสนอแนะอยางเหมาะสมและมีเหตุผล      

2.6 มีวินัยในการทํางาน เชน การตรงตอเวลา ไมขาดงาน หรือไมเขางานสาย      

2.7 ประสานงานที่ไดรับมอบหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ      

2.8 มีความตั้งใจและ อุตสาหะ ที่จะปฏิบัติงานดวยความตั้งใจ      
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หัวขอประเมิน 
ระดับคะแนนที่ได 

5  4  3  2  1  

3. ทักษะการสื่อสาร (Communication Skills)      

3.1 ติดตอสื่อสาร(ฟง พูด อาน เขียน) ดวยทั้งภาษาไทยและภาษาอื่นได      

3.2 จับใจความ สรุปความและตั้งคําถามไดตรงประเด็น      

3.3 แสดงความคิดเห็น หรือขอเสนอแนะไดอยางมีเหตุผล      

3.4 นําเสนอผลงานที่ปฏิบัติดวยวิธีการที่เขาใจงาย ชัดเจน และตรงประเด็น      

3.5 มีความสามารถในการรวมมือกับบุคคลอื่น ในการปฏิบัติงานใหสําเร็จลุลวง      

4. ความพึงพอใจของผูประกอบการ (Employability)      

4.1 พรอมทีจ่ะมีสวนรวมกับองคกรในการปฏิบัติงานที่สําคัญ      

4.2 มีความประพฤติ คุณธรรมจริยธรรม ที่ดี      

4.3 สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบขององคกร ไดอยางเหมาะสม      

4.4 มีความรับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมายใหสําเร็จลุลวง      

4.5 สามารถปฏิบัติงานไดถูกตอง ครบถวนตามที่ไดรับมอบหมาย คุณภาพเปนที่นาพอใจ      

4.6 มีความมุงมั่นกระตือรือรนในการทํางาน      

4.7 มีความอุตสาหะ ไมยอทอตออุปสรรคและปญหา      

4.8 มีความซื่อสัตย สุจริต      

4.9 มีความเสียสละ ไมเห็นแกตัว และเอ้ือเฟอชวยเหลือผูอื่น      

4.10 การใหความเคารพเชื่อฟงผูบังคับบัญชาดวยเหตุผลที่เหมาะสม      

4.11 ไมปลอยใหเวลาลวงเลยไปโดยเปลาประโยชน      
 

หมายเหตุ : ขอความอนุเคราะหใหครูฝกประเมินผลลงในแบบฟอรมฉบับนี้ เมื่อสิ้นสุดการปฏิบัติงานในแตละเดือน 

 

ขอคิดเห็นหรือเสนอแนะเพิ่มเติม 

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

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

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

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

 

ลงชื่อ……………………………………………………………. 

      (………………………………………………….) 

 ครูฝก/อาจารยนิเทศ 

                                                                    วนัที่.............เดือน......................................พ.ศ.................. 
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แบบประเมินผลทักษะดานการปฏิบัติตน (GENERIC SKILLS) สําหรับครูฝก/อาจารยนิเทศ 

คําชี้แจง :  

ทักษะการปฏิบัติตน (Generic Skills) หมายถึง ทักษะที่จําเปนตอการดํารงชีวิตทางสังคม (Social Skills)         
ที่นักศึกษาจะตองนํามาใชแลวสามารถใชชีวิตอยูรวมกันกับบุคคลในองคกรไดอยางมีความสุข ทักษะนี้หมายความ
รวมถึงคุณลักษณะสวนบุคคล (Personality Skills) การรับรูและถายทอดขอมูล (Communication Skills) โดยนํา
ความสามารถพื้นฐานดานตาง ๆ มาฝกประสบการณทักษะวิชาชีพใหสําเร็จลุลวงและเปนที่พอใจขององคกรผูใช
บัณฑิต (Employability) 

โปรดแสดงระดับคะแนนของทานโดยกาเครื่องหมาย ลงในชองหมายเลข 5, 4, 3, 2, 1 ตามความเห็นของ

ทานในแตละหัวขอประเมิน  

5  หมายถึง   มากที่สุด  4  หมายถึง   มาก  

3  หมายถึง   ปานกลาง 2  หมายถึง   นอย  

1  หมายถึง   นอยที่สุด 

หัวขอประเมิน 
ระดับคะแนนที่ได 

5  4  3  2  1  

1. ทักษะสงัคม (Social Skills) 

1.1 เขาใจความแตกตางระหวางบุคคลและยอมรับความคดิเห็นของผูอื่นอยางมีเหตุผล      

1.2 พรอมที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองเสมอ เมื่อไดรับฟงขอเสนอแนะ คําวิจารณ ที่มีเหตุผลของผูอื่น      

1.3 มีความเปนผูนําและผูตามที่ดี รูจักที่จะแสดงความเห็นไดเหมาะสมกับชวงเวลา      

1.4 สนับสนุนใหกําลังใจ และยกยองผูอื่นในโอกาสที่เหมาะสม      

1.5 ปฏิบัติตนเหมาะสมทั้งทางกาย วาจา และใจ      

1.6 ปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม และกฎระเบียบของสังคมในองคกรไดอยางเหมาะสม      

1.7 มีการแสดงออกทางสังคมไดอยางเหมาะสมกับภาระหนาที่      

2. คุณลักษณะเฉพาะตน (Personality) 

2.1 บุคลิกภาพภายนอก เชน ทรงผม หนวดเครา การแตงกาย เหมาะสมกับตําแหนงหนาที่ 

ที่รับผิดชอบ 

     

2.2 มีมนุษยสัมพันธที่ดีตอผูรวมงานในหนวยงานทั้งผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชา      

2.3 ความสามารถในการวางตัว ปรับตัวและรวมงานกับผูอื่นไดอยางเหมาะสม      

2.4 มีวุฒิภาวะในการทํางานเหมาะสมกับภาระหนาที่ ที่ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติงาน      

2.5 กลาที่จะสอบถามและเสนอแนะอยางเหมาะสมและมีเหตุผล      

2.6 มีวินัยในการทํางาน เชน การตรงตอเวลา ไมขาดงาน หรือไมเขางานสาย      

2.7 ประสานงานที่ไดรับมอบหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ      

2.8 มีความตั้งใจและ อุตสาหะ ที่จะปฏิบัติงานดวยความตั้งใจ      
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หัวขอประเมิน 
ระดับคะแนนที่ได 

5  4  3  2  1  

3. ทักษะการสื่อสาร (Communication Skills)      

3.1 ติดตอสื่อสาร(ฟง พูด อาน เขียน) ดวยทั้งภาษาไทยและภาษาอื่นได      

3.2 จับใจความ สรุปความและตั้งคําถามไดตรงประเด็น      

3.3 แสดงความคิดเห็น หรือขอเสนอแนะไดอยางมีเหตุผล      

3.4 นําเสนอผลงานที่ปฏิบัติดวยวิธีการที่เขาใจงาย ชัดเจน และตรงประเด็น      

3.5 มีความสามารถในการรวมมือกับบุคคลอื่น ในการปฏิบัติงานใหสําเร็จลุลวง      

4. ความพึงพอใจของผูประกอบการ (Employability)      

4.1 พรอมที่จะมีสวนรวมกับองคกรในการปฏิบัติงานที่สําคัญ      

4.2 มีความประพฤติ คุณธรรมจริยธรรม ที่ดี      

4.3 สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบขององคกร ไดอยางเหมาะสม      

4.4 มีความรับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมายใหสําเร็จลุลวง      

4.5 สามารถปฏิบัติงานไดถูกตอง ครบถวนตามที่ไดรับมอบหมาย คุณภาพเปนที่นาพอใจ      

4.6 มีความมุงมั่นกระตือรือรนในการทํางาน      

4.7 มีความอุตสาหะ ไมยอทอตออุปสรรคและปญหา      

4.8 มีความซื่อสัตย สุจริต      

4.9 มีความเสียสละ ไมเห็นแกตัว และเอ้ือเฟอชวยเหลือผูอื่น      

4.10 การใหความเคารพเชื่อฟงผูบังคับบัญชาดวยเหตุผลที่เหมาะสม      

4.11 ไมปลอยใหเวลาลวงเลยไปโดยเปลาประโยชน      
 

หมายเหตุ : ขอความอนุเคราะหใหครูฝกประเมินผลลงในแบบฟอรมฉบับนี้ เมื่อสิ้นสุดการปฏิบัติงานในแตละเดือน 

 

ขอคิดเห็นหรือเสนอแนะเพิ่มเติม 

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

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

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

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

 

ลงชื่อ……………………………………………………………. 

      (………………………………………………….) 

 ครูฝก/อาจารยนิเทศ 

                                                                    วนัที่.............เดือน......................................พ.ศ.................. 
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แบบประเมินผลทักษะดานการปฏิบัติตน (GENERIC SKILLS) สําหรับครูฝก/อาจารยนิเทศ 

คําชี้แจง :  

ทักษะการปฏิบัติตน (Generic Skills) หมายถึง ทักษะที่จําเปนตอการดํารงชีวิตทางสังคม (Social Skills)         
ที่นักศึกษาจะตองนํามาใชแลวสามารถใชชีวิตอยูรวมกันกับบุคคลในองคกรไดอยางมีความสุข ทักษะนี้หมายความ
รวมถึงคุณลักษณะสวนบุคคล (Personality Skills) การรับรูและถายทอดขอมูล (Communication Skills) โดยนํา
ความสามารถพื้นฐานดานตาง ๆ มาฝกประสบการณทักษะวิชาชีพใหสําเร็จลุลวงและเปนที่พอใจขององคกรผูใช
บัณฑิต (Employability) 

โปรดแสดงระดับคะแนนของทานโดยกาเครื่องหมาย ลงในชองหมายเลข 5, 4, 3, 2, 1 ตามความเห็นของ

ทานในแตละหัวขอประเมิน  

5  หมายถึง   มากที่สุด  4  หมายถึง   มาก  

3  หมายถึง   ปานกลาง 2  หมายถึง   นอย  

1  หมายถึง   นอยที่สุด 

หัวขอประเมิน 
ระดับคะแนนที่ได 

5  4  3  2  1  

1. ทักษะสงัคม (Social Skills) 

1.1 เขาใจความแตกตางระหวางบุคคลและยอมรับความคิดเห็นของผูอื่นอยางมีเหตุผล      

1.2 พรอมที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองเสมอ เมื่อไดรับฟงขอเสนอแนะ คําวิจารณ ที่มีเหตุผลของผูอื่น      

1.3 มีความเปนผูนําและผูตามที่ดี รูจักที่จะแสดงความเห็นไดเหมาะสมกับชวงเวลา      

1.4 สนับสนุนใหกําลังใจ และยกยองผูอื่นในโอกาสที่เหมาะสม      

1.5 ปฏิบัติตนเหมาะสมทั้งทางกาย วาจา และใจ      

1.6 ปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม และกฎระเบียบของสังคมในองคกรไดอยางเหมาะสม      

1.7 มีการแสดงออกทางสังคมไดอยางเหมาะสมกับภาระหนาที่      

2. คุณลักษณะเฉพาะตน (Personality) 

2.1 บุคลิกภาพภายนอก เชน ทรงผม หนวดเครา การแตงกาย เหมาะสมกับตําแหนงหนาที่ 

ที่รับผิดชอบ 

     

2.2 มีมนุษยสัมพันธที่ดีตอผูรวมงานในหนวยงานทั้งผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชา      

2.3 ความสามารถในการวางตัว ปรับตัวและรวมงานกับผูอื่นไดอยางเหมาะสม      

2.4 มีวุฒิภาวะในการทํางานเหมาะสมกบัภาระหนาที่ ที่ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติงาน      

2.5 กลาที่จะสอบถามและเสนอแนะอยางเหมาะสมและมีเหตุผล      

2.6 มีวินัยในการทํางาน เชน การตรงตอเวลา ไมขาดงาน หรือไมเขางานสาย      

2.7 ประสานงานที่ไดรับมอบหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ      

2.8 มีความตั้งใจและ อุตสาหะ ที่จะปฏิบัติงานดวยความตั้งใจ      
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หัวขอประเมิน 
ระดับคะแนนที่ได 

5  4  3  2  1  

3. ทักษะการสื่อสาร (Communication Skills)      

3.1 ติดตอสื่อสาร(ฟง พูด อาน เขียน) ดวยทั้งภาษาไทยและภาษาอื่นได      

3.2 จับใจความ สรุปความและตั้งคําถามไดตรงประเด็น      

3.3 แสดงความคดิเห็น หรือขอเสนอแนะไดอยางมีเหตุผล      

3.4 นําเสนอผลงานที่ปฏิบัติดวยวิธีการที่เขาใจงาย ชัดเจน และตรงประเด็น      

3.5 มีความสามารถในการรวมมือกับบุคคลอื่น ในการปฏิบัติงานใหสําเร็จลุลวง      

4. ความพึงพอใจของผูประกอบการ (Employability)      

4.1 พรอมที่จะมีสวนรวมกับองคกรในการปฏิบัติงานที่สําคัญ      

4.2 มีความประพฤติ คุณธรรมจริยธรรม ที่ดี      

4.3 สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบขององคกร ไดอยางเหมาะสม      

4.4 มีความรับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมายใหสําเร็จลุลวง      

4.5 สามารถปฏิบัติงานไดถูกตอง ครบถวนตามที่ไดรับมอบหมาย คณุภาพเปนที่นาพอใจ      

4.6 มีความมุงมั่นกระตือรือรนในการทํางาน      

4.7 มีความอุตสาหะ ไมยอทอตออุปสรรคและปญหา      

4.8 มีความซื่อสัตย สุจริต      

4.9 มีความเสียสละ ไมเห็นแกตัว และเอ้ือเฟอชวยเหลือผูอื่น      

4.10 การใหความเคารพเชื่อฟงผูบังคับบัญชาดวยเหตุผลที่เหมาะสม      

4.11 ไมปลอยใหเวลาลวงเลยไปโดยเปลาประโยชน      
 

หมายเหตุ : ขอความอนุเคราะหใหครูฝกประเมินผลลงในแบบฟอรมฉบับนี้ เมื่อสิ้นสุดการปฏิบัติงานในแตละเดือน 

 

ขอคิดเห็นหรือเสนอแนะเพิ่มเติม 

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

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

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

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

 

ลงชื่อ……………………………………………………………. 

      (………………………………………………….) 

 ครูฝก/อาจารยนิเทศ 

                                                                    วนัที่.............เดือน......................................พ.ศ.................. 
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แบบประเมินผลทักษะดานการปฏิบัติตน (GENERIC SKILLS) สําหรับครูฝก/อาจารยนิเทศ 

คําชี้แจง :  

ทักษะการปฏิบัติตน (Generic Skills) หมายถึง ทักษะที่จําเปนตอการดํารงชีวิตทางสังคม (Social Skills)         
ที่นักศึกษาจะตองนํามาใชแลวสามารถใชชีวิตอยูรวมกันกับบุคคลในองคกรไดอยางมีความสุข ทักษะนี้หมายความ
รวมถึงคุณลักษณะสวนบุคคล (Personality Skills) การรับรูและถายทอดขอมูล (Communication Skills) โดยนํา
ความสามารถพื้นฐานดานตาง ๆ มาฝกประสบการณทักษะวิชาชีพใหสําเร็จลุลวงและเปนที่พอใจขององคกรผูใช
บัณฑิต (Employability) 

โปรดแสดงระดับคะแนนของทานโดยกาเครื่องหมาย ลงในชองหมายเลข 5, 4, 3, 2, 1 ตามความเห็นของ

ทานในแตละหัวขอประเมิน  

5  หมายถึง   มากที่สุด  4  หมายถึง   มาก  

3  หมายถึง   ปานกลาง 2  หมายถึง   นอย  

1  หมายถึง   นอยที่สุด 

หัวขอประเมิน 
ระดับคะแนนที่ได 

5  4  3  2  1  

1. ทักษะสงัคม (Social Skills) 

1.1 เขาใจความแตกตางระหวางบุคคลและยอมรับความคิดเห็นของผูอื่นอยางมีเหตุผล      

1.2 พรอมที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองเสมอ เมื่อไดรับฟงขอเสนอแนะ คําวิจารณ ที่มีเหตุผลของผูอื่น      

1.3 มีความเปนผูนําและผูตามที่ดี รูจักที่จะแสดงความเห็นไดเหมาะสมกับชวงเวลา      

1.4 สนับสนุนใหกําลังใจ และยกยองผูอื่นในโอกาสที่เหมาะสม      

1.5 ปฏิบัติตนเหมาะสมทั้งทางกาย วาจา และใจ      

1.6 ปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม และกฎระเบียบของสังคมในองคกรไดอยางเหมาะสม      

1.7 มีการแสดงออกทางสังคมไดอยางเหมาะสมกับภาระหนาที่      

2. คุณลักษณะเฉพาะตน (Personality) 

2.1 บุคลิกภาพภายนอก เชน ทรงผม หนวดเครา การแตงกาย เหมาะสมกับตําแหนงหนาที่ 

ที่รับผิดชอบ 

     

2.2 มีมนุษยสัมพันธที่ดีตอผูรวมงานในหนวยงานทั้งผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชา      

2.3 ความสามารถในการวางตัว ปรับตัวและรวมงานกับผูอื่นไดอยางเหมาะสม      

2.4 มีวุฒิภาวะในการทํางานเหมาะสมกับภาระหนาที่ ที่ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติงาน      

2.5 กลาที่จะสอบถามและเสนอแนะอยางเหมาะสมและมีเหตุผล      

2.6 มีวินัยในการทํางาน เชน การตรงตอเวลา ไมขาดงาน หรือไมเขางานสาย      

2.7 ประสานงานที่ไดรับมอบหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ      

2.8 มีความตั้งใจและ อุตสาหะ ที่จะปฏบิัติงานดวยความตั้งใจ      
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หัวขอประเมิน 
ระดับคะแนนที่ได 

5  4  3  2  1  

3. ทักษะการสื่อสาร (Communication Skills)      

3.1 ติดตอสื่อสาร(ฟง พูด อาน เขียน) ดวยทั้งภาษาไทยและภาษาอื่นได      

3.2 จับใจความ สรุปความและตั้งคําถามไดตรงประเด็น      

3.3 แสดงความคิดเห็น หรือขอเสนอแนะไดอยางมีเหตุผล      

3.4 นําเสนอผลงานที่ปฏิบัติดวยวิธีการที่เขาใจงาย ชัดเจน และตรงประเด็น      

3.5 มีความสามารถในการรวมมือกับบุคคลอื่น ในการปฏิบัติงานใหสําเร็จลุลวง      

4. ความพึงพอใจของผูประกอบการ (Employability)      

4.1 พรอมที่จะมีสวนรวมกับองคกรในการปฏิบัติงานที่สําคัญ      

4.2 มีความประพฤติ คุณธรรมจริยธรรม ที่ดี      

4.3 สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบขององคกร ไดอยางเหมาะสม      

4.4 มีความรับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมายใหสําเร็จลุลวง      

4.5 สามารถปฏิบัติงานไดถูกตอง ครบถวนตามที่ไดรับมอบหมาย คุณภาพเปนที่นาพอใจ      

4.6 มีความมุงมั่นกระตือรือรนในการทํางาน      

4.7 มีความอุตสาหะ ไมยอทอตออุปสรรคและปญหา      

4.8 มีความซื่อสัตย สุจริต      

4.9 มีความเสียสละ ไมเห็นแกตัว และเอ้ือเฟอชวยเหลือผูอื่น      

4.10 การใหความเคารพเชื่อฟงผูบังคับบัญชาดวยเหตุผลที่เหมาะสม      

4.11 ไมปลอยใหเวลาลวงเลยไปโดยเปลาประโยชน      
 

หมายเหตุ : ขอความอนุเคราะหใหครูฝกประเมินผลลงในแบบฟอรมฉบับนี้ เมื่อสิ้นสุดการปฏิบัติงานในแตละเดือน 

 

ขอคิดเห็นหรือเสนอแนะเพิ่มเติม 

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

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

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

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

 

ลงชื่อ……………………………………………………………. 

      (………………………………………………….) 

 ครูฝก/อาจารยนิเทศ 

                                                                    วนัที่.............เดือน......................................พ.ศ.................. 
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แบบประเมินผลทักษะดานการปฏิบัติตน (GENERIC SKILLS) สําหรับครูฝก/อาจารยนิเทศ 

คําชี้แจง :  

ทักษะการปฏิบัติตน (Generic Skills) หมายถึง ทักษะที่จําเปนตอการดํารงชีวิตทางสังคม (Social Skills)         
ที่นักศึกษาจะตองนํามาใชแลวสามารถใชชีวิตอยูรวมกันกับบุคคลในองคกรไดอยางมีความสุข ทักษะนี้หมายความ
รวมถึงคุณลักษณะสวนบุคคล (Personality Skills) การรับรูและถายทอดขอมูล (Communication Skills) โดยนํา
ความสามารถพื้นฐานดานตาง ๆ มาฝกประสบการณทักษะวิชาชีพใหสําเร็จลุลวงและเปนที่พอใจขององคกรผูใช
บัณฑิต (Employability) 

โปรดแสดงระดับคะแนนของทานโดยกาเครื่องหมาย ลงในชองหมายเลข 5, 4, 3, 2, 1 ตามความเห็นของ

ทานในแตละหัวขอประเมิน  

5  หมายถึง   มากที่สุด  4  หมายถึง   มาก  

3  หมายถึง   ปานกลาง 2  หมายถึง   นอย  

1  หมายถึง   นอยที่สุด 

หัวขอประเมิน 
ระดับคะแนนที่ได 

5  4  3  2  1  

1. ทักษะสงัคม (Social Skills) 

1.1 เขาใจความแตกตางระหวางบุคคลและยอมรับความคิดเห็นของผูอื่นอยางมีเหตุผล      

1.2 พรอมที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองเสมอ เมื่อไดรับฟงขอเสนอแนะ คําวิจารณ ที่มีเหตุผลของผูอื่น      

1.3 มีความเปนผูนําและผูตามที่ดี รูจักที่จะแสดงความเห็นไดเหมาะสมกับชวงเวลา      

1.4 สนับสนุนใหกําลังใจ และยกยองผูอื่นในโอกาสที่เหมาะสม      

1.5 ปฏิบัติตนเหมาะสมทั้งทางกาย วาจา และใจ      

1.6 ปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม และกฎระเบียบของสังคมในองคกรไดอยางเหมาะสม      

1.7 มีการแสดงออกทางสังคมไดอยางเหมาะสมกับภาระหนาที่      

2. คุณลักษณะเฉพาะตน (Personality) 

2.1 บุคลิกภาพภายนอก เชน ทรงผม หนวดเครา การแตงกาย เหมาะสมกับตําแหนงหนาที่ 

ที่รับผิดชอบ 

     

2.2 มีมนุษยสัมพันธที่ดีตอผูรวมงานในหนวยงานทั้งผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชา      

2.3 ความสามารถในการวางตัว ปรับตัวและรวมงานกับผูอื่นไดอยางเหมาะสม      

2.4 มีวุฒิภาวะในการทํางานเหมาะสมกับภาระหนาที่ ที่ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติงาน      

2.5 กลาที่จะสอบถามและเสนอแนะอยางเหมาะสมและมีเหตุผล      

2.6 มีวินัยในการทํางาน เชน การตรงตอเวลา ไมขาดงาน หรือไมเขางานสาย      

2.7 ประสานงานที่ไดรับมอบหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ      

2.8 มีความตั้งใจและ อุตสาหะ ที่จะปฏิบัตงิานดวยความตั้งใจ      
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หัวขอประเมิน 
ระดับคะแนนที่ได 

5  4  3  2  1  

3. ทักษะการสื่อสาร (Communication Skills)      

3.1 ติดตอสื่อสาร(ฟง พูด อาน เขียน) ดวยทั้งภาษาไทยและภาษาอื่นได      

3.2 จับใจความ สรุปความและตั้งคําถามไดตรงประเด็น      

3.3 แสดงความคิดเห็น หรือขอเสนอแนะไดอยางมีเหตุผล      

3.4 นําเสนอผลงานที่ปฏิบัติดวยวิธีการที่เขาใจงาย ชัดเจน และตรงประเด็น      

3.5 มีความสามารถในการรวมมือกับบุคคลอื่น ในการปฏิบัติงานใหสําเร็จลุลวง      

4. ความพึงพอใจของผูประกอบการ (Employability)      

4.1 พรอมที่จะมีสวนรวมกับองคกรในการปฏิบัติงานที่สําคัญ      

4.2 มีความประพฤติ คุณธรรมจริยธรรม ที่ดี      

4.3 สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบขององคกร ไดอยางเหมาะสม      

4.4 มีความรับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมายใหสําเร็จลุลวง      

4.5 สามารถปฏิบัติงานไดถูกตอง ครบถวนตามที่ไดรับมอบหมาย คุณภาพเปนที่นาพอใจ      

4.6 มีความมุงมั่นกระตือรือรนในการทํางาน      

4.7 มีความอุตสาหะ ไมยอทอตออุปสรรคและปญหา      

4.8 มีความซื่อสัตย สุจริต      

4.9 มีความเสียสละ ไมเห็นแกตัว และเอ้ือเฟอชวยเหลือผูอื่น      

4.10 การใหความเคารพเชื่อฟงผูบังคับบัญชาดวยเหตุผลที่เหมาะสม      

4.11 ไมปลอยใหเวลาลวงเลยไปโดยเปลาประโยชน      
 

หมายเหตุ : ขอความอนุเคราะหใหครูฝกประเมินผลลงในแบบฟอรมฉบับนี้ เมื่อสิ้นสุดการปฏิบัติงานในแตละเดือน 

 

ขอคิดเห็นหรือเสนอแนะเพิ่มเติม 

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

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

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

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

 

ลงชื่อ……………………………………………………………. 

      (………………………………………………….) 

 ครูฝก/อาจารยนิเทศ 

                                                                    วนัที่.............เดือน......................................พ.ศ.................. 
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แบบประเมินผลทักษะดานการปฏิบัติตน (GENERIC SKILLS) สําหรับครูฝก/อาจารยนิเทศ 

คําชี้แจง :  

ทักษะการปฏิบัติตน (Generic Skills) หมายถึง ทักษะที่จําเปนตอการดํารงชีวิตทางสังคม (Social Skills)         
ที่นักศึกษาจะตองนํามาใชแลวสามารถใชชีวิตอยูรวมกันกับบุคคลในองคกรไดอยางมีความสุข ทักษะนี้หมายความ
รวมถึงคุณลักษณะสวนบุคคล (Personality Skills) การรับรูและถายทอดขอมูล (Communication Skills) โดยนํา
ความสามารถพื้นฐานดานตาง ๆ มาฝกประสบการณทักษะวิชาชีพใหสําเร็จลุลวงและเปนที่พอใจขององคกรผูใช
บัณฑิต (Employability) 

โปรดแสดงระดับคะแนนของทานโดยกาเครื่องหมาย ลงในชองหมายเลข 5, 4, 3, 2, 1 ตามความเห็นของ

ทานในแตละหวัขอประเมิน  

5  หมายถึง   มากที่สุด  4  หมายถึง   มาก  

3  หมายถึง   ปานกลาง 2  หมายถึง   นอย  

1  หมายถึง   นอยที่สุด 

หัวขอประเมิน 
ระดับคะแนนที่ได 

5  4  3  2  1  

1. ทักษะสงัคม (Social Skills) 

1.1 เขาใจความแตกตางระหวางบุคคลและยอมรับความคิดเห็นของผูอื่นอยางมีเหตุผล      

1.2 พรอมที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองเสมอ เมื่อไดรับฟงขอเสนอแนะ คําวิจารณ ที่มีเหตุผลของผูอื่น      

1.3 มีความเปนผูนําและผูตามที่ดี รูจักที่จะแสดงความเห็นไดเหมาะสมกับชวงเวลา      

1.4 สนับสนุนใหกําลังใจ และยกยองผูอื่นในโอกาสที่เหมาะสม      

1.5 ปฏิบัติตนเหมาะสมทั้งทางกาย วาจา และใจ      

1.6 ปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม และกฎระเบียบของสังคมในองคกรไดอยางเหมาะสม      

1.7 มีการแสดงออกทางสังคมไดอยางเหมาะสมกับภาระหนาที่      

2. คุณลักษณะเฉพาะตน (Personality) 

2.1 บุคลิกภาพภายนอก เชน ทรงผม หนวดเครา การแตงกาย เหมาะสมกับตําแหนงหนาที่ 

ที่รับผิดชอบ 

     

2.2 มีมนุษยสัมพันธที่ดีตอผูรวมงานในหนวยงานทั้งผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชา      

2.3 ความสามารถในการวางตัว ปรับตัวและรวมงานกับผูอื่นไดอยางเหมาะสม      

2.4 มีวุฒิภาวะในการทํางานเหมาะสมกับภาระหนาที่ ที่ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติงาน      

2.5 กลาที่จะสอบถามและเสนอแนะอยางเหมาะสมและมีเหตุผล      

2.6 มีวินัยในการทํางาน เชน การตรงตอเวลา ไมขาดงาน หรือไมเขางานสาย      

2.7 ประสานงานที่ไดรับมอบหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ      

2.8 มีความตั้งใจและ อุตสาหะ ที่จะปฏิบัติงานดวยความตั้งใจ      



- 97 - 
 

หัวขอประเมิน 
ระดับคะแนนที่ได 

5  4  3  2  1  

3. ทักษะการสื่อสาร (Communication Skills)      

3.1 ติดตอสื่อสาร(ฟง พูด อาน เขียน) ดวยทั้งภาษาไทยและภาษาอื่นได      

3.2 จับใจความ สรุปความและตั้งคําถามไดตรงประเด็น      

3.3 แสดงความคิดเห็น หรือขอเสนอแนะไดอยางมีเหตุผล      

3.4 นําเสนอผลงานที่ปฏิบัติดวยวิธีการที่เขาใจงาย ชัดเจน และตรงประเด็น      

3.5 มีความสามารถในการรวมมือกับบุคคลอื่น ในการปฏิบัติงานใหสําเร็จลุลวง      

4. ความพึงพอใจของผูประกอบการ (Employability)      

4.1 พรอมที่จะมีสวนรวมกับองคกรในการปฏิบัติงานที่สําคัญ      

4.2 มีความประพฤติ คุณธรรมจริยธรรม ที่ดี      

4.3 สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบขององคกร ไดอยางเหมาะสม      

4.4 มีความรับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมายใหสําเร็จลุลวง      

4.5 สามารถปฏิบัติงานไดถูกตอง ครบถวนตามที่ไดรับมอบหมาย คุณภาพเปนที่นาพอใจ      

4.6 มีความมุงมั่นกระตือรือรนในการทํางาน      

4.7 มีความอุตสาหะ ไมยอทอตออุปสรรคและปญหา      

4.8 มีความซื่อสัตย สุจริต      

4.9 มีความเสียสละ ไมเห็นแกตัว และเอ้ือเฟอชวยเหลือผูอื่น      

4.10 การใหความเคารพเชื่อฟงผูบังคับบัญชาดวยเหตุผลที่เหมาะสม      

4.11 ไมปลอยใหเวลาลวงเลยไปโดยเปลาประโยชน      
 

หมายเหตุ : ขอความอนุเคราะหใหครูฝกประเมินผลลงในแบบฟอรมฉบับนี้ เมื่อสิ้นสุดการปฏิบัติงานในแตละเดือน 

 

ขอคิดเห็นหรือเสนอแนะเพิ่มเติม 

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

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

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

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

 

ลงชื่อ……………………………………………………………. 

      (………………………………………………….) 

 ครูฝก/อาจารยนิเทศ 

                                                                    วนัที่.............เดือน......................................พ.ศ.................. 
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แบบประเมินผลทักษะดานการปฏิบัติตน (GENERIC SKILLS) สําหรับครูฝก/อาจารยนิเทศ 

คําชี้แจง :  

ทักษะการปฏิบัติตน (Generic Skills) หมายถึง ทักษะที่จําเปนตอการดํารงชีวิตทางสังคม (Social Skills)         
ที่นักศึกษาจะตองนํามาใชแลวสามารถใชชีวิตอยูรวมกันกับบุคคลในองคกรไดอยางมีความสุข ทักษะนี้หมายความ
รวมถึงคุณลักษณะสวนบุคคล (Personality Skills) การรับรูและถายทอดขอมูล (Communication Skills) โดยนํา
ความสามารถพื้นฐานดานตาง ๆ มาฝกประสบการณทักษะวิชาชีพใหสําเร็จลุลวงและเปนที่พอใจขององคกรผูใช
บัณฑิต (Employability) 

โปรดแสดงระดับคะแนนของทานโดยกาเครื่องหมาย ลงในชองหมายเลข 5, 4, 3, 2, 1 ตามความเห็นของ

ทานในแตละหัวขอประเมิน  

5  หมายถึง   มากที่สุด  4  หมายถึง   มาก  

3  หมายถึง   ปานกลาง 2  หมายถึง   นอย  

1  หมายถึง   นอยที่สุด 

หัวขอประเมิน 
ระดับคะแนนที่ได 

5  4  3  2  1  

1. ทักษะสงัคม (Social Skills) 

1.1 เขาใจความแตกตางระหวางบุคคลและยอมรับความคิดเห็นของผูอื่นอยางมีเหตุผล      

1.2 พรอมที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองเสมอ เมื่อไดรับฟงขอเสนอแนะ คําวิจารณ ที่มีเหตุผลของผูอื่น      

1.3 มีความเปนผูนําและผูตามที่ดี รูจักที่จะแสดงความเห็นไดเหมาะสมกับชวงเวลา      

1.4 สนับสนุนใหกําลังใจ และยกยองผูอื่นในโอกาสที่เหมาะสม      

1.5 ปฏิบัติตนเหมาะสมทั้งทางกาย วาจา และใจ      

1.6 ปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม และกฎระเบียบของสังคมในองคกรไดอยางเหมาะสม      

1.7 มีการแสดงออกทางสังคมไดอยางเหมาะสมกับภาระหนาที่      

2. คุณลักษณะเฉพาะตน (Personality) 

2.1 บุคลิกภาพภายนอก เชน ทรงผม หนวดเครา การแตงกาย เหมาะสมกับตําแหนงหนาที่ 

ที่รับผิดชอบ 

     

2.2 มีมนุษยสัมพันธที่ดีตอผูรวมงานในหนวยงานทั้งผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชา      

2.3 ความสามารถในการวางตัว ปรับตัวและรวมงานกับผูอื่นไดอยางเหมาะสม      

2.4 มีวุฒิภาวะในการทํางานเหมาะสมกับภาระหนาที่ ที่ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติงาน      

2.5 กลาที่จะสอบถามและเสนอแนะอยางเหมาะสมและมีเหตุผล      

2.6 มีวินัยในการทํางาน เชน การตรงตอเวลา ไมขาดงาน หรือไมเขางานสาย      

2.7 ประสานงานที่ไดรับมอบหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ      

2.8 มีความตั้งใจและ อุตสาหะ ที่จะปฏิบัติงานดวยความตั้งใจ      
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หัวขอประเมิน 
ระดับคะแนนที่ได 

5  4  3  2  1  

3. ทักษะการสื่อสาร (Communication Skills)      

3.1 ติดตอสื่อสาร(ฟง พูด อาน เขียน) ดวยทั้งภาษาไทยและภาษาอื่นได      

3.2 จับใจความ สรุปความและตั้งคําถามไดตรงประเด็น      

3.3 แสดงความคิดเห็น หรือขอเสนอแนะไดอยางมีเหตุผล      

3.4 นําเสนอผลงานที่ปฏิบัติดวยวิธีการที่เขาใจงาย ชัดเจน และตรงประเด็น      

3.5 มีความสามารถในการรวมมือกับบุคคลอื่น ในการปฏิบัติงานใหสําเร็จลุลวง      

4. ความพึงพอใจของผูประกอบการ (Employability)      

4.1 พรอมที่จะมีสวนรวมกับองคกรในการปฏิบัติงานที่สําคัญ      

4.2 มีความประพฤติ คุณธรรมจริยธรรม ที่ดี      

4.3 สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบขององคกร ไดอยางเหมาะสม      

4.4 มีความรับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมายใหสําเร็จลุลวง      

4.5 สามารถปฏิบัติงานไดถูกตอง ครบถวนตามที่ไดรับมอบหมาย คุณภาพเปนที่นาพอใจ      

4.6 มีความมุงมั่นกระตือรือรนในการทํางาน      

4.7 มีความอุตสาหะ ไมยอทอตออุปสรรคและปญหา      

4.8 มีความซื่อสัตย สุจริต      

4.9 มีความเสียสละ ไมเห็นแกตัว และเอ้ือเฟอชวยเหลือผูอื่น      

4.10 การใหความเคารพเชื่อฟงผูบังคับบัญชาดวยเหตุผลที่เหมาะสม      

4.11 ไมปลอยใหเวลาลวงเลยไปโดยเปลาประโยชน      
 

หมายเหตุ : ขอความอนุเคราะหใหครูฝกประเมินผลลงในแบบฟอรมฉบับนี้ เมื่อสิ้นสุดการปฏิบัติงานในแตละเดือน 

 

ขอคิดเห็นหรือเสนอแนะเพิ่มเติม 

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

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

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

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

 

ลงชื่อ……………………………………………………………. 

      (………………………………………………….) 

 ครูฝก/อาจารยนิเทศ 

                                                                    วนัที่.............เดือน......................................พ.ศ.................. 
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แบบประเมินผลทักษะดานการปฏิบัติตน (GENERIC SKILLS) สําหรับครูฝก/อาจารยนิเทศ 

คําชี้แจง :  

ทักษะการปฏิบัติตน (Generic Skills) หมายถึง ทักษะที่จําเปนตอการดํารงชีวิตทางสังคม (Social Skills)         
ที่นักศึกษาจะตองนํามาใชแลวสามารถใชชีวิตอยูรวมกันกับบุคคลในองคกรไดอยางมีความสุข ทักษะนี้หมายความ
รวมถึงคุณลักษณะสวนบุคคล (Personality Skills) การรับรูและถายทอดขอมูล (Communication Skills) โดยนํา
ความสามารถพื้นฐานดานตาง ๆ มาฝกประสบการณทักษะวิชาชีพใหสําเร็จลุลวงและเปนที่พอใจขององคกรผูใช
บัณฑิต (Employability) 

โปรดแสดงระดับคะแนนของทานโดยกาเครื่องหมาย ลงในชองหมายเลข 5, 4, 3, 2, 1 ตามความเห็นของ

ทานในแตละหัวขอประเมิน  

5  หมายถึง   มากที่สุด  4  หมายถึง   มาก  

3  หมายถึง   ปานกลาง 2  หมายถึง   นอย  

1  หมายถึง   นอยที่สุด 

หัวขอประเมิน 
ระดับคะแนนที่ได 

5  4  3  2  1  

1. ทักษะสงัคม (Social Skills) 

1.1 เขาใจความแตกตางระหวางบุคคลและยอมรับความคิดเห็นของผูอื่นอยางมีเหตุผล      

1.2 พรอมที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองเสมอ เมื่อไดรับฟงขอเสนอแนะ คําวิจารณ ที่มีเหตุผลของผูอื่น      

1.3 มีความเปนผูนําและผูตามที่ดี รูจักที่จะแสดงความเห็นไดเหมาะสมกับชวงเวลา      

1.4 สนับสนุนใหกําลังใจ และยกยองผูอื่นในโอกาสที่เหมาะสม      

1.5 ปฏิบัติตนเหมาะสมทั้งทางกาย วาจา และใจ      

1.6 ปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม และกฎระเบียบของสังคมในองคกรไดอยางเหมาะสม      

1.7 มีการแสดงออกทางสังคมไดอยางเหมาะสมกับภาระหนาที่      

2. คุณลักษณะเฉพาะตน (Personality) 

2.1 บุคลิกภาพภายนอก เชน ทรงผม หนวดเครา การแตงกาย เหมาะสมกับตําแหนงหนาที่ 

ที่รับผิดชอบ 

     

2.2 มีมนุษยสัมพันธที่ดีตอผูรวมงานในหนวยงานทั้งผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชา      

2.3 ความสามารถในการวางตัว ปรับตัวและรวมงานกับผูอื่นไดอยางเหมาะสม      

2.4 มีวุฒิภาวะในการทํางานเหมาะสมกับภาระหนาที่ ที่ไดรบัมอบหมายใหปฏิบัติงาน      

2.5 กลาที่จะสอบถามและเสนอแนะอยางเหมาะสมและมีเหตุผล      

2.6 มีวินัยในการทํางาน เชน การตรงตอเวลา ไมขาดงาน หรือไมเขางานสาย      

2.7 ประสานงานที่ไดรับมอบหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ      

2.8 มีความตั้งใจและ อุตสาหะ ที่จะปฏิบัติงานดวยความตั้งใจ      
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หัวขอประเมิน 
ระดับคะแนนที่ได 

5  4  3  2  1  

3. ทักษะการสื่อสาร (Communication Skills)      

3.1 ติดตอสื่อสาร(ฟง พูด อาน เขียน) ดวยทั้งภาษาไทยและภาษาอื่นได      

3.2 จับใจความ สรุปความและตั้งคําถามไดตรงประเด็น      

3.3 แสดงความคิดเห็น หรือขอเสนอแนะไดอยางมีเหตุผล      

3.4 นําเสนอผลงานที่ปฏิบัติดวยวิธีการที่เขาใจงาย ชัดเจน และตรงประเด็น      

3.5 มีความสามารถในการรวมมือกับบุคคลอื่น ในการปฏิบัติงานใหสําเร็จลุลวง      

4. ความพึงพอใจของผูประกอบการ (Employability)      

4.1 พรอมที่จะมีสวนรวมกับองคกรในการปฏิบัติงานที่สําคัญ      

4.2 มีความประพฤติ คุณธรรมจริยธรรม ที่ดี      

4.3 สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบขององคกร ไดอยางเหมาะสม      

4.4 มีความรับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมายใหสําเร็จลุลวง      

4.5 สามารถปฏิบัติงานไดถูกตอง ครบถวนตามที่ไดรับมอบหมาย คุณภาพเปนที่นาพอใจ      

4.6 มีความมุงมั่นกระตือรือรนในการทํางาน      

4.7 มีความอุตสาหะ ไมยอทอตออุปสรรคและปญหา      

4.8 มีความซื่อสัตย สุจริต      

4.9 มีความเสียสละ ไมเห็นแกตัว และเอ้ือเฟอชวยเหลือผูอื่น      

4.10 การใหความเคารพเชื่อฟงผูบังคับบัญชาดวยเหตุผลที่เหมาะสม      

4.11 ไมปลอยใหเวลาลวงเลยไปโดยเปลาประโยชน      
 

หมายเหตุ : ขอความอนุเคราะหใหครูฝกประเมินผลลงในแบบฟอรมฉบับนี้ เมื่อสิ้นสุดการปฏิบัติงานในแตละเดือน 

 

ขอคิดเห็นหรือเสนอแนะเพิ่มเติม 

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

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

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

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

 

ลงชื่อ……………………………………………………………. 

      (………………………………………………….) 

 ครูฝก/อาจารยนิเทศ 

                                                                    วนัที่.............เดือน......................................พ.ศ.................. 
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แบบประเมินผลทักษะดานการปฏิบัติตน (GENERIC SKILLS) สําหรับครูฝก/อาจารยนิเทศ 

คําชี้แจง :  

ทักษะการปฏิบัติตน (Generic Skills) หมายถึง ทักษะที่จําเปนตอการดํารงชีวิตทางสังคม (Social Skills)         
ที่นักศึกษาจะตองนํามาใชแลวสามารถใชชีวิตอยูรวมกันกับบุคคลในองคกรไดอยางมีความสุข ทักษะนี้หมายความ
รวมถึงคุณลักษณะสวนบุคคล (Personality Skills) การรับรูและถายทอดขอมูล (Communication Skills) โดยนํา
ความสามารถพื้นฐานดานตาง ๆ มาฝกประสบการณทักษะวิชาชีพใหสําเร็จลุลวงและเปนที่พอใจขององคกรผูใช
บัณฑิต (Employability) 

โปรดแสดงระดับคะแนนของทานโดยกาเครื่องหมาย ลงในชองหมายเลข 5, 4, 3, 2, 1 ตามความเห็นของ

ทานในแตละหัวขอประเมิน  

5  หมายถึง   มากที่สุด  4  หมายถึง   มาก  

3  หมายถึง   ปานกลาง 2  หมายถึง   นอย  

1  หมายถึง   นอยที่สุด 

หัวขอประเมิน 
ระดับคะแนนที่ได 

5  4  3  2  1  

1. ทักษะสงัคม (Social Skills) 

1.1 เขาใจความแตกตางระหวางบุคคลและยอมรับความคิดเห็นของผูอื่นอยางมีเหตุผล      

1.2 พรอมที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองเสมอ เมื่อไดรับฟงขอเสนอแนะ คําวิจารณ ที่มีเหตุผลของผูอื่น      

1.3 มีความเปนผูนําและผูตามที่ดี รูจักที่จะแสดงความเห็นไดเหมาะสมกับชวงเวลา      

1.4 สนับสนุนใหกําลังใจ และยกยองผูอื่นในโอกาสที่เหมาะสม      

1.5 ปฏิบัติตนเหมาะสมทั้งทางกาย วาจา และใจ      

1.6 ปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม และกฎระเบียบของสังคมในองคกรไดอยางเหมาะสม      

1.7 มีการแสดงออกทางสังคมไดอยางเหมาะสมกับภาระหนาที่      

2. คุณลักษณะเฉพาะตน (Personality) 

2.1 บุคลิกภาพภายนอก เชน ทรงผม หนวดเครา การแตงกาย เหมาะสมกับตําแหนงหนาที่ 

ที่รับผิดชอบ 

     

2.2 มีมนุษยสัมพันธที่ดีตอผูรวมงานในหนวยงานทั้งผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชา      

2.3 ความสามารถในการวางตัว ปรับตัวและรวมงานกับผูอื่นไดอยางเหมาะสม      

2.4 มีวุฒิภาวะในการทํางานเหมาะสมกับภาระหนาที่ ที่ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติงาน      

2.5 กลาที่จะสอบถามและเสนอแนะอยางเหมาะสมและมีเหตุผล      

2.6 มีวินัยในการทํางาน เชน การตรงตอเวลา ไมขาดงาน หรือไมเขางานสาย      

2.7 ประสานงานที่ไดรับมอบหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ      

2.8 มีความตั้งใจและ อุตสาหะ ที่จะปฏิบัติงานดวยความตั้งใจ      
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หัวขอประเมิน 
ระดับคะแนนที่ได 

5  4  3  2  1  

3. ทักษะการสื่อสาร (Communication Skills)      

3.1 ติดตอสื่อสาร(ฟง พูด อาน เขียน) ดวยทั้งภาษาไทยและภาษาอื่นได      

3.2 จับใจความ สรุปความและตั้งคําถามไดตรงประเด็น      

3.3 แสดงความคิดเห็น หรือขอเสนอแนะไดอยางมีเหตุผล      

3.4 นําเสนอผลงานที่ปฏิบัติดวยวิธีการที่เขาใจงาย ชัดเจน และตรงประเด็น      

3.5 มีความสามารถในการรวมมือกับบุคคลอื่น ในการปฏิบัติงานใหสําเร็จลุลวง      

4. ความพึงพอใจของผูประกอบการ (Employability)      

4.1 พรอมที่จะมีสวนรวมกับองคกรในการปฏิบัติงานที่สําคัญ      

4.2 มีความประพฤติ คุณธรรมจริยธรรม ที่ดี      

4.3 สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบขององคกร ไดอยางเหมาะสม      

4.4 มีความรับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมายใหสําเร็จลุลวง      

4.5 สามารถปฏิบัติงานไดถูกตอง ครบถวนตามที่ไดรับมอบหมาย คุณภาพเปนที่นาพอใจ      

4.6 มีความมุงมั่นกระตือรือรนในการทํางาน      

4.7 มีความอุตสาหะ ไมยอทอตออุปสรรคและปญหา      

4.8 มีความซื่อสัตย สุจริต      

4.9 มีความเสียสละ ไมเห็นแกตัว และเอ้ือเฟอชวยเหลือผูอื่น      

4.10 การใหความเคารพเชื่อฟงผูบังคับบัญชาดวยเหตุผลที่เหมาะสม      

4.11 ไมปลอยใหเวลาลวงเลยไปโดยเปลาประโยชน      
 

หมายเหตุ : ขอความอนุเคราะหใหครูฝกประเมินผลลงในแบบฟอรมฉบับนี้ เมื่อสิ้นสุดการปฏิบัติงานในแตละเดือน 

 

ขอคิดเห็นหรือเสนอแนะเพิ่มเติม 

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

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

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

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

 

ลงชื่อ……………………………………………………………. 

      (………………………………………………….) 

 ครูฝก/อาจารยนิเทศ 

                                                                    วนัที่.............เดือน......................................พ.ศ.................. 
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แบบประเมินผลทักษะดานการปฏิบัติตน (GENERIC SKILLS) สําหรับครูฝก/อาจารยนิเทศ 

คําชี้แจง :  

ทักษะการปฏิบัติตน (Generic Skills) หมายถึง ทักษะที่จําเปนตอการดํารงชีวิตทางสังคม (Social Skills)         
ที่นักศึกษาจะตองนํามาใชแลวสามารถใชชีวิตอยูรวมกันกับบุคคลในองคกรไดอยางมีความสุข ทักษะนี้หมายความ
รวมถึงคุณลักษณะสวนบุคคล (Personality Skills) การรับรูและถายทอดขอมูล (Communication Skills) โดยนํา
ความสามารถพื้นฐานดานตาง ๆ มาฝกประสบการณทักษะวิชาชีพใหสําเร็จลุลวงและเปนที่พอใจขององคกรผูใช
บัณฑิต (Employability) 

โปรดแสดงระดับคะแนนของทานโดยกาเครื่องหมาย ลงในชองหมายเลข 5, 4, 3, 2, 1 ตามความเห็นของ

ทานในแตละหัวขอประเมิน  

5  หมายถึง   มากที่สุด  4  หมายถึง   มาก  

3  หมายถึง   ปานกลาง 2  หมายถึง   นอย  

1  หมายถึง   นอยที่สุด 

หัวขอประเมิน 
ระดับคะแนนที่ได 

5  4  3  2  1  

1. ทักษะสงัคม (Social Skills) 

1.1 เขาใจความแตกตางระหวางบุคคลและยอมรับความคิดเห็นของผูอื่นอยางมีเหตุผล      

1.2 พรอมที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองเสมอ เมื่อไดรับฟงขอเสนอแนะ คําวิจารณ ที่มีเหตุผลของผูอื่น      

1.3 มีความเปนผูนําและผูตามที่ดี รูจักที่จะแสดงความเห็นไดเหมาะสมกับชวงเวลา      

1.4 สนับสนุนใหกําลังใจ และยกยองผูอื่นในโอกาสที่เหมาะสม      

1.5 ปฏิบัติตนเหมาะสมทั้งทางกาย วาจา และใจ      

1.6 ปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม และกฎระเบียบของสังคมในองคกรไดอยางเหมาะสม      

1.7 มีการแสดงออกทางสังคมไดอยางเหมาะสมกับภาระหนาที่      

2. คุณลักษณะเฉพาะตน (Personality) 

2.1 บุคลิกภาพภายนอก เชน ทรงผม หนวดเครา การแตงกาย เหมาะสมกับตําแหนงหนาที่ 

ที่รับผิดชอบ 

     

2.2 มีมนุษยสัมพันธที่ดีตอผูรวมงานในหนวยงานทั้งผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชา      

2.3 ความสามารถในการวางตัว ปรับตัวและรวมงานกับผูอื่นไดอยางเหมาะสม      

2.4 มีวุฒิภาวะในการทํางานเหมาะสมกับภาระหนาที่ ที่ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติงาน      

2.5 กลาที่จะสอบถามและเสนอแนะอยางเหมาะสมและมีเหตุผล      

2.6 มีวินัยในการทํางาน เชน การตรงตอเวลา ไมขาดงาน หรือไมเขางานสาย      

2.7 ประสานงานที่ไดรับมอบหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ      

2.8 มีความตั้งใจและ อุตสาหะ ที่จะปฏิบัติงานดวยความตั้งใจ      
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หัวขอประเมิน 
ระดับคะแนนที่ได 

5  4  3  2  1  

3. ทักษะการสื่อสาร (Communication Skills)      

3.1 ติดตอสื่อสาร(ฟง พูด อาน เขียน) ดวยทั้งภาษาไทยและภาษาอื่นได      

3.2 จับใจความ สรุปความและตั้งคําถามไดตรงประเด็น      

3.3 แสดงความคิดเห็น หรือขอเสนอแนะไดอยางมีเหตุผล      

3.4 นําเสนอผลงานที่ปฏิบัติดวยวิธีการที่เขาใจงาย ชัดเจน และตรงประเด็น      

3.5 มีความสามารถในการรวมมือกับบุคคลอื่น ในการปฏิบัติงานใหสําเร็จลุลวง      

4. ความพึงพอใจของผูประกอบการ (Employability)      

4.1 พรอมที่จะมีสวนรวมกับองคกรในการปฏิบัติงานที่สําคัญ      

4.2 มีความประพฤติ คุณธรรมจริยธรรม ที่ดี      

4.3 สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบขององคกร ไดอยางเหมาะสม      

4.4 มีความรับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมายใหสําเร็จลุลวง      

4.5 สามารถปฏิบัติงานไดถูกตอง ครบถวนตามที่ไดรับมอบหมาย คุณภาพเปนที่นาพอใจ      

4.6 มีความมุงมั่นกระตือรือรนในการทํางาน      

4.7 มีความอุตสาหะ ไมยอทอตออุปสรรคและปญหา      

4.8 มีความซื่อสัตย สุจริต      

4.9 มีความเสียสละ ไมเห็นแกตัว และเอ้ือเฟอชวยเหลือผูอื่น      

4.10 การใหความเคารพเชื่อฟงผูบังคับบัญชาดวยเหตุผลที่เหมาะสม      

4.11 ไมปลอยใหเวลาลวงเลยไปโดยเปลาประโยชน      
 

หมายเหตุ : ขอความอนุเคราะหใหครูฝกประเมินผลลงในแบบฟอรมฉบับนี้ เมื่อสิ้นสุดการปฏิบัติงานในแตละเดือน 

 

ขอคิดเห็นหรือเสนอแนะเพิ่มเติม 

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

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

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

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

 

ลงชื่อ……………………………………………………………. 

      (………………………………………………….) 

 ครูฝก/อาจารยนิเทศ 

                                                                    วนัที่.............เดือน......................................พ.ศ.................. 
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แบบประเมินผลทักษะดานการปฏิบัติตน (GENERIC SKILLS) สําหรับครูฝก/อาจารยนิเทศ 

คําชี้แจง :  

ทักษะการปฏิบัติตน (Generic Skills) หมายถึง ทักษะที่จําเปนตอการดํารงชีวิตทางสังคม (Social Skills)         
ที่นักศึกษาจะตองนํามาใชแลวสามารถใชชีวิตอยูรวมกันกับบุคคลในองคกรไดอยางมีความสุข ทักษะนี้หมายความ
รวมถึงคุณลักษณะสวนบุคคล (Personality Skills) การรับรูและถายทอดขอมูล (Communication Skills) โดยนํา
ความสามารถพื้นฐานดานตาง ๆ มาฝกประสบการณทักษะวิชาชีพใหสําเร็จลุลวงและเปนที่พอใจขององคกรผูใช
บัณฑิต (Employability) 

โปรดแสดงระดับคะแนนของทานโดยกาเครื่องหมาย ลงในชองหมายเลข 5, 4, 3, 2, 1 ตามความเห็นของ

ทานในแตละหัวขอประเมิน  

5  หมายถึง   มากที่สุด  4  หมายถึง   มาก  

3  หมายถึง   ปานกลาง 2  หมายถึง   นอย  

1  หมายถึง   นอยที่สุด 

หัวขอประเมิน 
ระดับคะแนนที่ได 

5  4  3  2  1  

1. ทักษะสงัคม (Social Skills) 

1.1 เขาใจความแตกตางระหวางบุคคลและยอมรับความคิดเห็นของผูอื่นอยางมีเหตุผล      

1.2 พรอมที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองเสมอ เมื่อไดรับฟงขอเสนอแนะ คําวิจารณ ที่มีเหตุผลของผูอื่น      

1.3 มีความเปนผูนําและผูตามที่ดี รูจักที่จะแสดงความเห็นไดเหมาะสมกับชวงเวลา      

1.4 สนับสนุนใหกําลังใจ และยกยองผูอื่นในโอกาสที่เหมาะสม      

1.5 ปฏิบัติตนเหมาะสมทั้งทางกาย วาจา และใจ      

1.6 ปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม และกฎระเบียบของสังคมในองคกรไดอยางเหมาะสม      

1.7 มีการแสดงออกทางสังคมไดอยางเหมาะสมกับภาระหนาที่      

2. คุณลักษณะเฉพาะตน (Personality) 

2.1 บุคลิกภาพภายนอก เชน ทรงผม หนวดเครา การแตงกาย เหมาะสมกบัตําแหนงหนาที่ 

ที่รับผิดชอบ 

     

2.2 มีมนุษยสัมพันธที่ดีตอผูรวมงานในหนวยงานทั้งผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชา      

2.3 ความสามารถในการวางตัว ปรับตัวและรวมงานกับผูอื่นไดอยางเหมาะสม      

2.4 มีวุฒิภาวะในการทํางานเหมาะสมกับภาระหนาที่ ที่ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติงาน      

2.5 กลาที่จะสอบถามและเสนอแนะอยางเหมาะสมและมีเหตุผล      

2.6 มีวินัยในการทํางาน เชน การตรงตอเวลา ไมขาดงาน หรือไมเขางานสาย      

2.7 ประสานงานที่ไดรับมอบหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ      

2.8 มีความตั้งใจและ อุตสาหะ ที่จะปฏิบัติงานดวยความตั้งใจ      
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หัวขอประเมิน 
ระดับคะแนนที่ได 

5  4  3  2  1  

3. ทักษะการสื่อสาร (Communication Skills)      

3.1 ติดตอสื่อสาร(ฟง พูด อาน เขียน) ดวยทั้งภาษาไทยและภาษาอื่นได      

3.2 จับใจความ สรุปความและตั้งคําถามไดตรงประเด็น      

3.3 แสดงความคิดเห็น หรือขอเสนอแนะไดอยางมีเหตุผล      

3.4 นําเสนอผลงานที่ปฏิบัติดวยวิธีการที่เขาใจงาย ชัดเจน และตรงประเด็น      

3.5 มีความสามารถในการรวมมือกับบุคคลอื่น ในการปฏิบัติงานใหสําเร็จลุลวง      

4. ความพึงพอใจของผูประกอบการ (Employability)      

4.1 พรอมที่จะมีสวนรวมกับองคกรในการปฏิบัติงานที่สําคัญ      

4.2 มีความประพฤติ คุณธรรมจริยธรรม ที่ดี      

4.3 สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบขององคกร ไดอยางเหมาะสม      

4.4 มีความรับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมายใหสําเร็จลุลวง      

4.5 สามารถปฏิบัติงานไดถูกตอง ครบถวนตามที่ไดรับมอบหมาย คุณภาพเปนที่นาพอใจ      

4.6 มีความมุงมั่นกระตือรือรนในการทํางาน      

4.7 มีความอุตสาหะ ไมยอทอตออุปสรรคและปญหา      

4.8 มีความซื่อสัตย สุจริต      

4.9 มีความเสียสละ ไมเห็นแกตัว และเอ้ือเฟอชวยเหลือผูอื่น      

4.10 การใหความเคารพเชื่อฟงผูบังคับบัญชาดวยเหตุผลที่เหมาะสม      

4.11 ไมปลอยใหเวลาลวงเลยไปโดยเปลาประโยชน      
 

หมายเหตุ : ขอความอนุเคราะหใหครูฝกประเมินผลลงในแบบฟอรมฉบับนี้ เมื่อสิ้นสุดการปฏิบัติงานในแตละเดือน 

 

ขอคิดเห็นหรือเสนอแนะเพิ่มเติม 

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

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

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

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

 

ลงชื่อ……………………………………………………………. 

      (………………………………………………….) 

 ครูฝก/อาจารยนิเทศ 

                                                                    วนัที่.............เดือน......................................พ.ศ.................. 
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แบบประเมินผลทักษะดานการปฏิบัติตน (GENERIC SKILLS) สําหรับครูฝก/อาจารยนิเทศ 

คําชี้แจง :  

ทักษะการปฏิบัติตน (Generic Skills) หมายถึง ทักษะที่จําเปนตอการดํารงชีวิตทางสังคม (Social Skills)         
ที่นักศึกษาจะตองนํามาใชแลวสามารถใชชีวิตอยูรวมกันกับบุคคลในองคกรไดอยางมีความสุข ทักษะนี้หมายความ
รวมถึงคุณลักษณะสวนบุคคล (Personality Skills) การรับรูและถายทอดขอมูล (Communication Skills) โดยนํา
ความสามารถพื้นฐานดานตาง ๆ มาฝกประสบการณทักษะวิชาชีพใหสําเร็จลุลวงและเปนที่พอใจขององคกรผูใช
บัณฑิต (Employability) 

โปรดแสดงระดับคะแนนของทานโดยกาเครื่องหมาย ลงในชองหมายเลข 5, 4, 3, 2, 1 ตามความเห็นของ

ทานในแตละหัวขอประเมิน  

5  หมายถึง   มากที่สุด  4  หมายถึง   มาก  

3  หมายถึง   ปานกลาง 2  หมายถึง   นอย  

1  หมายถึง   นอยที่สุด 

หัวขอประเมิน 
ระดับคะแนนที่ได 

5  4  3  2  1  

1. ทักษะสงัคม (Social Skills) 

1.1 เขาใจความแตกตางระหวางบุคคลและยอมรับความคิดเห็นของผูอื่นอยางมีเหตุผล      

1.2 พรอมที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองเสมอ เมื่อไดรับฟงขอเสนอแนะ คําวิจารณ ที่มีเหตุผลของผูอื่น      

1.3 มีความเปนผูนําและผูตามที่ดี รูจักที่จะแสดงความเห็นไดเหมาะสมกับชวงเวลา      

1.4 สนับสนุนใหกําลังใจ และยกยองผูอื่นในโอกาสที่เหมาะสม      

1.5 ปฏิบัติตนเหมาะสมทั้งทางกาย วาจา และใจ      

1.6 ปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม และกฎระเบียบของสังคมในองคกรไดอยางเหมาะสม      

1.7 มีการแสดงออกทางสังคมไดอยางเหมาะสมกับภาระหนาที่      

2. คุณลักษณะเฉพาะตน (Personality) 

2.1 บุคลิกภาพภายนอก เชน ทรงผม หนวดเครา การแตงกาย เหมาะสมกับตําแหนงหนาที่ 

ที่รับผิดชอบ 

     

2.2 มีมนุษยสัมพันธที่ดีตอผูรวมงานในหนวยงานทั้งผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชา      

2.3 ความสามารถในการวางตัว ปรับตัวและรวมงานกับผูอื่นไดอยางเหมาะสม      

2.4 มีวุฒิภาวะในการทํางานเหมาะสมกับภาระหนาที่ ที่ไดรับมอบหมายใหปฏิบตัิงาน      

2.5 กลาที่จะสอบถามและเสนอแนะอยางเหมาะสมและมีเหตุผล      

2.6 มีวินัยในการทํางาน เชน การตรงตอเวลา ไมขาดงาน หรือไมเขางานสาย      

2.7 ประสานงานที่ไดรับมอบหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ      

2.8 มีความตั้งใจและ อุตสาหะ ที่จะปฏิบัติงานดวยความตั้งใจ      
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หัวขอประเมิน 
ระดับคะแนนที่ได 

5  4  3  2  1  

3. ทักษะการสื่อสาร (Communication Skills)      

3.1 ติดตอสื่อสาร(ฟง พูด อาน เขียน) ดวยทั้งภาษาไทยและภาษาอื่นได      

3.2 จับใจความ สรุปความและตั้งคําถามไดตรงประเด็น      

3.3 แสดงความคิดเห็น หรือขอเสนอแนะไดอยางมีเหตุผล      

3.4 นําเสนอผลงานที่ปฏิบัติดวยวิธีการที่เขาใจงาย ชัดเจน และตรงประเด็น      

3.5 มีความสามารถในการรวมมือกับบุคคลอื่น ในการปฏิบัติงานใหสําเร็จลุลวง      

4. ความพึงพอใจของผูประกอบการ (Employability)      

4.1 พรอมที่จะมีสวนรวมกับองคกรในการปฏิบัติงานที่สําคัญ      

4.2 มีความประพฤติ คุณธรรมจริยธรรม ที่ดี      

4.3 สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบขององคกร ไดอยางเหมาะสม      

4.4 มีความรับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมายใหสําเร็จลุลวง      

4.5 สามารถปฏิบัติงานไดถูกตอง ครบถวนตามที่ไดรับมอบหมาย คุณภาพเปนที่นาพอใจ      

4.6 มีความมุงมั่นกระตือรือรนในการทํางาน      

4.7 มีความอุตสาหะ ไมยอทอตออุปสรรคและปญหา      

4.8 มีความซื่อสัตย สุจริต      

4.9 มีความเสียสละ ไมเห็นแกตัว และเอ้ือเฟอชวยเหลือผูอื่น      

4.10 การใหความเคารพเชื่อฟงผูบังคับบัญชาดวยเหตุผลที่เหมาะสม      

4.11 ไมปลอยใหเวลาลวงเลยไปโดยเปลาประโยชน      
 

หมายเหตุ : ขอความอนุเคราะหใหครูฝกประเมินผลลงในแบบฟอรมฉบับนี้ เมื่อสิ้นสุดการปฏิบัติงานในแตละเดือน 

 

ขอคิดเห็นหรือเสนอแนะเพิ่มเติม 

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

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

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

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

 

ลงชื่อ……………………………………………………………. 

      (………………………………………………….) 

 ครูฝก/อาจารยนิเทศ 

                                                                    วนัที่.............เดือน......................................พ.ศ.................. 
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แบบประเมินผลทักษะดานการปฏิบัติตน (GENERIC SKILLS) สําหรับครูฝก/อาจารยนิเทศ 

คําชี้แจง :  

ทักษะการปฏิบัติตน (Generic Skills) หมายถึง ทักษะที่จําเปนตอการดํารงชีวิตทางสังคม (Social Skills)         
ที่นักศึกษาจะตองนํามาใชแลวสามารถใชชีวิตอยูรวมกันกับบุคคลในองคกรไดอยางมีความสุข ทักษะนี้หมายความ
รวมถึงคุณลักษณะสวนบุคคล (Personality Skills) การรับรูและถายทอดขอมูล (Communication Skills) โดยนํา
ความสามารถพื้นฐานดานตาง ๆ มาฝกประสบการณทักษะวิชาชีพใหสําเร็จลุลวงและเปนที่พอใจขององคกรผูใช
บัณฑิต (Employability) 

โปรดแสดงระดับคะแนนของทานโดยกาเครื่องหมาย ลงในชองหมายเลข 5, 4, 3, 2, 1 ตามความเห็นของ

ทานในแตละหัวขอประเมิน  

5  หมายถึง   มากท่ีสุด  4  หมายถึง   มาก  

3  หมายถึง   ปานกลาง 2  หมายถึง   นอย  

1  หมายถึง   นอยที่สุด 

หัวขอประเมิน 
ระดับคะแนนที่ได 

5  4  3  2  1  

1. ทักษะสงัคม (Social Skills) 

1.1 เขาใจความแตกตางระหวางบุคคลและยอมรับความคิดเห็นของผูอื่นอยางมีเหตุผล      

1.2 พรอมที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองเสมอ เมื่อไดรับฟงขอเสนอแนะ คําวิจารณ ที่มีเหตุผลของผูอื่น      

1.3 มีความเปนผูนําและผูตามที่ดี รูจักที่จะแสดงความเห็นไดเหมาะสมกับชวงเวลา      

1.4 สนับสนุนใหกําลังใจ และยกยองผูอื่นในโอกาสที่เหมาะสม      

1.5 ปฏิบัติตนเหมาะสมทั้งทางกาย วาจา และใจ      

1.6 ปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม และกฎระเบียบของสังคมในองคกรไดอยางเหมาะสม      

1.7 มีการแสดงออกทางสังคมไดอยางเหมาะสมกับภาระหนาที่      

2. คุณลักษณะเฉพาะตน (Personality) 

2.1 บุคลิกภาพภายนอก เชน ทรงผม หนวดเครา การแตงกาย เหมาะสมกับตําแหนงหนาที่ 

ที่รับผิดชอบ 

     

2.2 มีมนุษยสัมพันธที่ดีตอผูรวมงานในหนวยงานทั้งผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชา      

2.3 ความสามารถในการวางตัว ปรับตัวและรวมงานกับผูอื่นไดอยางเหมาะสม      

2.4 มีวุฒิภาวะในการทํางานเหมาะสมกับภาระหนาที่ ที่ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติงาน      

2.5 กลาที่จะสอบถามและเสนอแนะอยางเหมาะสมและมีเหตุผล      

2.6 มีวินัยในการทํางาน เชน การตรงตอเวลา ไมขาดงาน หรือไมเขางานสาย      

2.7 ประสานงานที่ไดรับมอบหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ      

2.8 มีความตั้งใจและ อุตสาหะ ที่จะปฏิบัติงานดวยความตั้งใจ      
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หัวขอประเมิน 
ระดับคะแนนที่ได 

5  4  3  2  1  

3. ทักษะการสื่อสาร (Communication Skills)      

3.1 ติดตอสื่อสาร(ฟง พูด อาน เขียน) ดวยทั้งภาษาไทยและภาษาอื่นได      

3.2 จับใจความ สรุปความและตั้งคําถามไดตรงประเด็น      

3.3 แสดงความคิดเห็น หรือขอเสนอแนะไดอยางมีเหตุผล      

3.4 นําเสนอผลงานที่ปฏิบัติดวยวิธีการที่เขาใจงาย ชัดเจน และตรงประเด็น      

3.5 มีความสามารถในการรวมมือกับบุคคลอื่น ในการปฏิบัติงานใหสําเร็จลุลวง      

4. ความพึงพอใจของผูประกอบการ (Employability)      

4.1 พรอมที่จะมีสวนรวมกับองคกรในการปฏิบัติงานที่สําคัญ      

4.2 มีความประพฤติ คุณธรรมจริยธรรม ที่ดี      

4.3 สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบขององคกร ไดอยางเหมาะสม      

4.4 มีความรับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมายใหสําเร็จลุลวง      

4.5 สามารถปฏิบัติงานไดถูกตอง ครบถวนตามที่ไดรับมอบหมาย คุณภาพเปนที่นาพอใจ      

4.6 มีความมุงมั่นกระตือรือรนในการทํางาน      

4.7 มีความอุตสาหะ ไมยอทอตออุปสรรคและปญหา      

4.8 มีความซื่อสัตย สุจริต      

4.9 มีความเสียสละ ไมเห็นแกตัว และเอ้ือเฟอชวยเหลือผูอื่น      

4.10 การใหความเคารพเชื่อฟงผูบังคับบัญชาดวยเหตุผลที่เหมาะสม      

4.11 ไมปลอยใหเวลาลวงเลยไปโดยเปลาประโยชน      
 

หมายเหตุ : ขอความอนุเคราะหใหครูฝกประเมินผลลงในแบบฟอรมฉบับนี้ เมื่อสิ้นสุดการปฏิบัติงานในแตละเดือน 

 

ขอคิดเห็นหรือเสนอแนะเพิ่มเติม 

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

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

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

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

 

ลงชื่อ……………………………………………………………. 

      (………………………………………………….) 

 ครูฝก/อาจารยนิเทศ 

                                                                    วนัที่.............เดือน......................................พ.ศ.................. 
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แบบประเมินผลทักษะดานการปฏิบัติตน (GENERIC SKILLS) สําหรับครูฝก/อาจารยนิเทศ 

คําชี้แจง :  

ทักษะการปฏิบัติตน (Generic Skills) หมายถึง ทักษะที่จําเปนตอการดํารงชีวิตทางสังคม (Social Skills)         
ที่นักศึกษาจะตองนํามาใชแลวสามารถใชชีวิตอยูรวมกันกับบุคคลในองคกรไดอยางมีความสุข ทักษะนี้หมายความ
รวมถึงคุณลักษณะสวนบุคคล (Personality Skills) การรับรูและถายทอดขอมูล (Communication Skills) โดยนํา
ความสามารถพื้นฐานดานตาง ๆ มาฝกประสบการณทักษะวิชาชีพใหสําเร็จลุลวงและเปนที่พอใจขององคกรผูใช
บัณฑิต (Employability) 

โปรดแสดงระดับคะแนนของทานโดยกาเครื่องหมาย ลงในชองหมายเลข 5, 4, 3, 2, 1 ตามความเห็นของ

ทานในแตละหัวขอประเมิน  

5  หมายถึง   มากทีสุ่ด  4  หมายถึง   มาก  

3  หมายถึง   ปานกลาง 2  หมายถึง   นอย  

1  หมายถึง   นอยที่สุด 

หัวขอประเมิน 
ระดับคะแนนที่ได 

5  4  3  2  1  

1. ทักษะสงัคม (Social Skills) 

1.1 เขาใจความแตกตางระหวางบุคคลและยอมรับความคิดเห็นของผูอื่นอยางมีเหตุผล      

1.2 พรอมที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองเสมอ เมื่อไดรับฟงขอเสนอแนะ คําวิจารณ ที่มีเหตุผลของผูอื่น      

1.3 มีความเปนผูนําและผูตามที่ดี รูจักที่จะแสดงความเห็นไดเหมาะสมกับชวงเวลา      

1.4 สนับสนุนใหกําลังใจ และยกยองผูอื่นในโอกาสที่เหมาะสม      

1.5 ปฏิบัติตนเหมาะสมทั้งทางกาย วาจา และใจ      

1.6 ปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม และกฎระเบียบของสังคมในองคกรไดอยางเหมาะสม      

1.7 มีการแสดงออกทางสังคมไดอยางเหมาะสมกับภาระหนาที่      

2. คุณลักษณะเฉพาะตน (Personality) 

2.1 บุคลิกภาพภายนอก เชน ทรงผม หนวดเครา การแตงกาย เหมาะสมกับตําแหนงหนาที่ 

ที่รับผิดชอบ 

     

2.2 มีมนุษยสัมพันธที่ดีตอผูรวมงานในหนวยงานทั้งผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชา      

2.3 ความสามารถในการวางตัว ปรับตัวและรวมงานกับผูอื่นไดอยางเหมาะสม      

2.4 มีวุฒิภาวะในการทํางานเหมาะสมกับภาระหนาที่ ที่ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติงาน      

2.5 กลาที่จะสอบถามและเสนอแนะอยางเหมาะสมและมีเหตุผล      

2.6 มีวินัยในการทํางาน เชน การตรงตอเวลา ไมขาดงาน หรือไมเขางานสาย      

2.7 ประสานงานที่ไดรับมอบหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ      

2.8 มีความตั้งใจและ อุตสาหะ ที่จะปฏิบัติงานดวยความตั้งใจ      
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หัวขอประเมนิ 
ระดับคะแนนที่ได 

5  4  3  2  1  

3. ทักษะการสื่อสาร (Communication Skills)      

3.1 ติดตอสื่อสาร(ฟง พูด อาน เขียน) ดวยทั้งภาษาไทยและภาษาอื่นได      

3.2 จับใจความ สรุปความและตั้งคําถามไดตรงประเด็น      

3.3 แสดงความคิดเห็น หรือขอเสนอแนะไดอยางมีเหตุผล      

3.4 นําเสนอผลงานที่ปฏิบัติดวยวิธีการที่เขาใจงาย ชัดเจน และตรงประเด็น      

3.5 มีความสามารถในการรวมมือกับบุคคลอื่น ในการปฏิบัติงานใหสําเร็จลุลวง      

4. ความพึงพอใจของผูประกอบการ (Employability)      

4.1 พรอมที่จะมีสวนรวมกับองคกรในการปฏิบัติงานที่สําคัญ      

4.2 มีความประพฤติ คุณธรรมจริยธรรม ที่ดี      

4.3 สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบขององคกร ไดอยางเหมาะสม      

4.4 มีความรับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมายใหสําเร็จลุลวง      

4.5 สามารถปฏิบัติงานไดถูกตอง ครบถวนตามที่ไดรับมอบหมาย คุณภาพเปนที่นาพอใจ      

4.6 มีความมุงมั่นกระตอืรือรนในการทํางาน      

4.7 มีความอุตสาหะ ไมยอทอตออุปสรรคและปญหา      

4.8 มีความซื่อสัตย สุจริต      

4.9 มีความเสียสละ ไมเห็นแกตัว และเอ้ือเฟอชวยเหลือผูอื่น      

4.10 การใหความเคารพเชื่อฟงผูบังคับบัญชาดวยเหตุผลที่เหมาะสม      

4.11 ไมปลอยใหเวลาลวงเลยไปโดยเปลาประโยชน      
 

หมายเหตุ : ขอความอนุเคราะหใหครูฝกประเมินผลลงในแบบฟอรมฉบับนี้ เมื่อสิ้นสุดการปฏิบัติงานในแตละเดือน 

 

ขอคิดเห็นหรือเสนอแนะเพิ่มเติม 

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

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

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

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

 

ลงชื่อ……………………………………………………………. 

      (………………………………………………….) 

 ครูฝก/อาจารยนิเทศ 

                                                                    วนัที่.............เดือน......................................พ.ศ.................. 
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แบบประเมินผลทักษะดานการปฏิบัติตน (GENERIC SKILLS) สําหรับครูฝก/อาจารยนิเทศ 

คําชี้แจง :  

ทักษะการปฏิบัติตน (Generic Skills) หมายถึง ทักษะที่จําเปนตอการดํารงชีวิตทางสังคม (Social Skills)         
ที่นักศึกษาจะตองนํามาใชแลวสามารถใชชีวิตอยูรวมกันกับบุคคลในองคกรไดอยางมีความสุข ทักษะนี้หมายความ
รวมถึงคุณลักษณะสวนบุคคล (Personality Skills) การรับรูและถายทอดขอมูล (Communication Skills) โดยนํา
ความสามารถพื้นฐานดานตาง ๆ มาฝกประสบการณทักษะวิชาชีพใหสําเร็จลุลวงและเปนที่พอใจขององคกรผูใช
บัณฑิต (Employability) 

โปรดแสดงระดับคะแนนของทานโดยกาเครื่องหมาย ลงในชองหมายเลข 5, 4, 3, 2, 1 ตามความเห็นของ

ทานในแตละหัวขอประเมิน  

5  หมายถึง   มากที่สุด  4  หมายถึง   มาก  

3  หมายถึง   ปานกลาง 2  หมายถึง   นอย  

1  หมายถึง   นอยที่สุด 

หัวขอประเมิน 
ระดับคะแนนที่ได 

5  4  3  2  1  

1. ทักษะสงัคม (Social Skills) 

1.1 เขาใจความแตกตางระหวางบุคคลและยอมรับความคิดเห็นของผูอื่นอยางมีเหตุผล      

1.2 พรอมที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองเสมอ เมื่อไดรับฟงขอเสนอแนะ คําวิจารณ ที่มีเหตุผลของผูอื่น      

1.3 มีความเปนผูนําและผูตามที่ดี รูจักที่จะแสดงความเห็นไดเหมาะสมกับชวงเวลา      

1.4 สนับสนุนใหกําลังใจ และยกยองผูอื่นในโอกาสที่เหมาะสม      

1.5 ปฏิบัติตนเหมาะสมทั้งทางกาย วาจา และใจ      

1.6 ปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม และกฎระเบียบของสังคมในองคกรไดอยางเหมาะสม      

1.7 มีการแสดงออกทางสังคมไดอยางเหมาะสมกับภาระหนาที่      

2. คุณลักษณะเฉพาะตน (Personality) 

2.1 บุคลิกภาพภายนอก เชน ทรงผม หนวดเครา การแตงกาย เหมาะสมกับตําแหนงหนาที่ 

ที่รับผิดชอบ 

     

2.2 มีมนุษยสัมพันธที่ดีตอผูรวมงานในหนวยงานทั้งผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชา      

2.3 ความสามารถในการวางตัว ปรับตัวและรวมงานกับผูอื่นไดอยางเหมาะสม      

2.4 มีวุฒิภาวะในการทํางานเหมาะสมกับภาระหนาที่ ที่ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติงาน      

2.5 กลาที่จะสอบถามและเสนอแนะอยางเหมาะสมและมีเหตุผล      

2.6 มีวินัยในการทํางาน เชน การตรงตอเวลา ไมขาดงาน หรือไมเขางานสาย      

2.7 ประสานงานที่ไดรับมอบหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ      

2.8 มีความตั้งใจและ อุตสาหะ ที่จะปฏิบัติงานดวยความตั้งใจ      
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หัวขอประเมิน 
ระดับคะแนนที่ได 

5  4  3  2  1  

3. ทักษะการสื่อสาร (Communication Skills)      

3.1 ติดตอสื่อสาร(ฟง พูด อาน เขียน) ดวยทั้งภาษาไทยและภาษาอื่นได      

3.2 จับใจความ สรุปความและตั้งคําถามไดตรงประเด็น      

3.3 แสดงความคิดเห็น หรือขอเสนอแนะไดอยางมีเหตุผล      

3.4 นําเสนอผลงานที่ปฏิบัติดวยวิธีการที่เขาใจงาย ชัดเจน และตรงประเด็น      

3.5 มีความสามารถในการรวมมือกับบุคคลอื่น ในการปฏิบัติงานใหสําเร็จลุลวง      

4. ความพึงพอใจของผูประกอบการ (Employability)      

4.1 พรอมที่จะมีสวนรวมกับองคกรในการปฏิบัติงานที่สําคัญ      

4.2 มีความประพฤติ คุณธรรมจริยธรรม ที่ดี      

4.3 สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบขององคกร ไดอยางเหมาะสม      

4.4 มีความรับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมายใหสําเร็จลุลวง      

4.5 สามารถปฏิบัติงานไดถูกตอง ครบถวนตามที่ไดรับมอบหมาย คุณภาพเปนที่นาพอใจ      

4.6 มีความมุงมั่นกระตือรือรนในการทํางาน      

4.7 มีความอุตสาหะ ไมยอทอตออุปสรรคและปญหา      

4.8 มีความซื่อสัตย สุจริต      

4.9 มีความเสียสละ ไมเห็นแกตัว และเอ้ือเฟอชวยเหลือผูอื่น      

4.10 การใหความเคารพเชื่อฟงผูบังคับบัญชาดวยเหตุผลที่เหมาะสม      

4.11 ไมปลอยใหเวลาลวงเลยไปโดยเปลาประโยชน      
 

หมายเหตุ : ขอความอนุเคราะหใหครูฝกประเมินผลลงในแบบฟอรมฉบับนี้ เมื่อสิ้นสุดการปฏิบัติงานในแตละเดือน 

 

ขอคิดเห็นหรือเสนอแนะเพิ่มเติม 

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

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

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

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

 

ลงชื่อ……………………………………………………………. 

      (………………………………………………….) 

 ครูฝก/อาจารยนิเทศ 

                                                                    วนัที่.............เดือน......................................พ.ศ.................. 
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แบบประเมินผลทักษะดานการปฏิบัติตน (GENERIC SKILLS) สําหรับครูฝก/อาจารยนิเทศ 

คําชี้แจง :  

ทักษะการปฏิบัติตน (Generic Skills) หมายถึง ทักษะที่จําเปนตอการดํารงชีวิตทางสังคม (Social Skills)         
ที่นักศึกษาจะตองนํามาใชแลวสามารถใชชีวิตอยูรวมกันกับบุคคลในองคกรไดอยางมีความสุข ทักษะนี้หมายความ
รวมถึงคุณลักษณะสวนบุคคล (Personality Skills) การรับรูและถายทอดขอมูล (Communication Skills) โดยนํา
ความสามารถพื้นฐานดานตาง ๆ มาฝกประสบการณทักษะวิชาชีพใหสําเร็จลุลวงและเปนที่พอใจขององคกรผูใช
บัณฑิต (Employability) 

โปรดแสดงระดับคะแนนของทานโดยกาเครื่องหมาย ลงในชองหมายเลข 5, 4, 3, 2, 1 ตามความเห็นของ

ทานในแตละหัวขอประเมิน  

5  หมายถึง   มากที่สุด  4  หมายถึง   มาก  

3  หมายถึง   ปานกลาง 2  หมายถึง   นอย  

1  หมายถึง   นอยที่สุด 

หัวขอประเมิน 
ระดับคะแนนที่ได 

5  4  3  2  1  

1. ทักษะสงัคม (Social Skills) 

1.1 เขาใจความแตกตางระหวางบุคคลและยอมรับความคิดเห็นของผูอื่นอยางมีเหตุผล      

1.2 พรอมที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองเสมอ เมื่อไดรับฟงขอเสนอแนะ คําวิจารณ ที่มีเหตุผลของผูอื่น      

1.3 มีความเปนผูนําและผูตามที่ดี รูจักที่จะแสดงความเห็นไดเหมาะสมกับชวงเวลา      

1.4 สนับสนุนใหกําลังใจ และยกยองผูอื่นในโอกาสที่เหมาะสม      

1.5 ปฏิบัติตนเหมาะสมทั้งทางกาย วาจา และใจ      

1.6 ปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม และกฎระเบียบของสังคมในองคกรไดอยางเหมาะสม      

1.7 มีการแสดงออกทางสังคมไดอยางเหมาะสมกับภาระหนาที่      

2. คุณลักษณะเฉพาะตน (Personality) 

2.1 บุคลิกภาพภายนอก เชน ทรงผม หนวดเครา การแตงกาย เหมาะสมกับตําแหนงหนาที่ 

ที่รับผิดชอบ 

     

2.2 มีมนุษยสัมพันธที่ดีตอผูรวมงานในหนวยงานทั้งผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชา      

2.3 ความสามารถในการวางตัว ปรับตัวและรวมงานกับผูอื่นไดอยางเหมาะสม      

2.4 มีวุฒิภาวะในการทํางานเหมาะสมกับภาระหนาที่ ที่ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติงาน      

2.5 กลาที่จะสอบถามและเสนอแนะอยางเหมาะสมและมีเหตุผล      

2.6 มีวินัยในการทํางาน เชน การตรงตอเวลา ไมขาดงาน หรือไมเขางานสาย      

2.7 ประสานงานที่ไดรับมอบหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ      

2.8 มีความตั้งใจและ อุตสาหะ ที่จะปฏิบัติงานดวยความตั้งใจ      
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หัวขอประเมิน 
ระดับคะแนนที่ได 

5  4  3  2  1  

3. ทักษะการสื่อสาร (Communication Skills)      

3.1 ติดตอสื่อสาร(ฟง พูด อาน เขียน) ดวยทั้งภาษาไทยและภาษาอื่นได      

3.2 จับใจความ สรุปความและตั้งคําถามไดตรงประเด็น      

3.3 แสดงความคิดเห็น หรือขอเสนอแนะไดอยางมีเหตุผล      

3.4 นําเสนอผลงานที่ปฏิบัติดวยวิธีการที่เขาใจงาย ชัดเจน และตรงประเด็น      

3.5 มีความสามารถในการรวมมือกับบุคคลอื่น ในการปฏิบัติงานใหสําเร็จลุลวง      

4. ความพึงพอใจของผูประกอบการ (Employability)      

4.1 พรอมที่จะมีสวนรวมกับองคกรในการปฏิบัติงานที่สําคัญ      

4.2 มีความประพฤติ คุณธรรมจริยธรรม ที่ดี      

4.3 สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบขององคกร ไดอยางเหมาะสม      

4.4 มีความรับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมายใหสําเร็จลุลวง      

4.5 สามารถปฏิบัติงานไดถูกตอง ครบถวนตามที่ไดรับมอบหมาย คุณภาพเปนที่นาพอใจ      

4.6 มีความมุงมั่นกระตือรือรนในการทํางาน      

4.7 มีความอุตสาหะ ไมยอทอตออุปสรรคและปญหา      

4.8 มีความซื่อสัตย สุจริต      

4.9 มีความเสียสละ ไมเห็นแกตัว และเอ้ือเฟอชวยเหลือผูอื่น      

4.10 การใหความเคารพเชื่อฟงผูบังคับบัญชาดวยเหตุผลที่เหมาะสม      

4.11 ไมปลอยใหเวลาลวงเลยไปโดยเปลาประโยชน      
 

หมายเหตุ : ขอความอนุเคราะหใหครูฝกประเมินผลลงในแบบฟอรมฉบับนี้ เมื่อสิ้นสุดการปฏิบัติงานในแตละเดือน 

 

ขอคิดเห็นหรือเสนอแนะเพิ่มเติม 

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

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

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

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

 

ลงชื่อ……………………………………………………………. 

      (………………………………………………….) 

 ครูฝก/อาจารยนิเทศ 

                                                                    วนัที่.............เดือน......................................พ.ศ.................. 
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แบบประเมินผลทักษะดานการปฏิบัติตน (GENERIC SKILLS) สําหรับครูฝก/อาจารยนิเทศ 

คําชี้แจง :  

ทักษะการปฏิบัติตน (Generic Skills) หมายถึง ทักษะที่จําเปนตอการดํารงชีวิตทางสังคม (Social Skills)         
ที่นักศึกษาจะตองนํามาใชแลวสามารถใชชีวิตอยูรวมกันกับบุคคลในองคกรไดอยางมีความสุข ทักษะนี้หมายความ
รวมถึงคุณลักษณะสวนบุคคล (Personality Skills) การรับรูและถายทอดขอมูล (Communication Skills) โดยนํา
ความสามารถพื้นฐานดานตาง ๆ มาฝกประสบการณทักษะวิชาชีพใหสําเร็จลุลวงและเปนที่พอใจขององคกรผูใช
บัณฑิต (Employability) 

โปรดแสดงระดับคะแนนของทานโดยกาเครื่องหมาย ลงในชองหมายเลข 5, 4, 3, 2, 1 ตามความเห็นของ

ทานในแตละหัวขอประเมิน  

5  หมายถึง   มากที่สุด  4  หมายถึง   มาก  

3  หมายถึง   ปานกลาง 2  หมายถึง   นอย  

1  หมายถึง   นอยที่สุด 

หัวขอประเมิน 
ระดับคะแนนที่ได 

5  4  3  2  1  

1. ทักษะสงัคม (Social Skills) 

1.1 เขาใจความแตกตางระหวางบุคคลและยอมรับความคิดเห็นของผูอื่นอยางมีเหตุผล      

1.2 พรอมที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองเสมอ เมื่อไดรับฟงขอเสนอแนะ คําวิจารณ ที่มีเหตุผลของผูอื่น      

1.3 มีความเปนผูนําและผูตามที่ดี รูจักที่จะแสดงความเห็นไดเหมาะสมกับชวงเวลา      

1.4 สนับสนุนใหกําลังใจ และยกยองผูอื่นในโอกาสที่เหมาะสม      

1.5 ปฏิบัติตนเหมาะสมทั้งทางกาย วาจา และใจ      

1.6 ปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม และกฎระเบียบของสังคมในองคกรไดอยางเหมาะสม      

1.7 มีการแสดงออกทางสังคมไดอยางเหมาะสมกับภาระหนาที่      

2. คุณลักษณะเฉพาะตน (Personality) 

2.1 บุคลิกภาพภายนอก เชน ทรงผม หนวดเครา การแตงกาย เหมาะสมกับตําแหนงหนาที่ 

ที่รับผิดชอบ 

     

2.2 มีมนุษยสัมพันธที่ดีตอผูรวมงานในหนวยงานทั้งผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชา      

2.3 ความสามารถในการวางตัว ปรับตัวและรวมงานกับผูอื่นไดอยางเหมาะสม      

2.4 มีวุฒิภาวะในการทํางานเหมาะสมกับภาระหนาที่ ที่ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติงาน      

2.5 กลาที่จะสอบถามและเสนอแนะอยางเหมาะสมและมีเหตุผล      

2.6 มีวินัยในการทํางาน เชน การตรงตอเวลา ไมขาดงาน หรือไมเขางานสาย      

2.7 ประสานงานที่ไดรับมอบหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ      

2.8 มีความตั้งใจและ อุตสาหะ ที่จะปฏิบัติงานดวยความตั้งใจ      



- 119 - 
 

หัวขอประเมิน 
ระดับคะแนนที่ได 

5  4  3  2  1  

3. ทักษะการสื่อสาร (Communication Skills)      

3.1 ติดตอสื่อสาร(ฟง พูด อาน เขียน) ดวยทั้งภาษาไทยและภาษาอื่นได      

3.2 จับใจความ สรุปความและตั้งคําถามไดตรงประเด็น      

3.3 แสดงความคิดเห็น หรือขอเสนอแนะไดอยางมีเหตุผล      

3.4 นําเสนอผลงานที่ปฏิบัติดวยวิธีการที่เขาใจงาย ชัดเจน และตรงประเด็น      

3.5 มีความสามารถในการรวมมือกับบุคคลอื่น ในการปฏิบัติงานใหสําเร็จลุลวง      

4. ความพึงพอใจของผูประกอบการ (Employability)      

4.1 พรอมที่จะมีสวนรวมกับองคกรในการปฏิบัติงานที่สําคัญ      

4.2 มีความประพฤติ คุณธรรมจริยธรรม ที่ดี      

4.3 สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบขององคกร ไดอยางเหมาะสม      

4.4 มีความรับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมายใหสําเร็จลุลวง      

4.5 สามารถปฏิบัติงานไดถูกตอง ครบถวนตามที่ไดรับมอบหมาย คุณภาพเปนที่นาพอใจ      

4.6 มีความมุงมั่นกระตือรือรนในการทํางาน      

4.7 มีความอุตสาหะ ไมยอทอตออุปสรรคและปญหา      

4.8 มีความซื่อสัตย สุจริต      

4.9 มีความเสียสละ ไมเห็นแกตัว และเอ้ือเฟอชวยเหลือผูอื่น      

4.10 การใหความเคารพเชื่อฟงผูบังคับบัญชาดวยเหตุผลที่เหมาะสม      

4.11 ไมปลอยใหเวลาลวงเลยไปโดยเปลาประโยชน      
 

หมายเหตุ : ขอความอนุเคราะหใหครูฝกประเมินผลลงในแบบฟอรมฉบับนี้ เมื่อสิ้นสุดการปฏิบัติงานในแตละเดือน 

 

ขอคิดเห็นหรือเสนอแนะเพิ่มเติม 

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

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

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

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

 

ลงชื่อ……………………………………………………………. 

      (………………………………………………….) 

 ครูฝก/อาจารยนิเทศ 

                                                                    วนัที่.............เดือน......................................พ.ศ.................. 
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แบบประเมินผลทักษะดานการปฏิบัติตน (GENERIC SKILLS) สําหรับครูฝก/อาจารยนิเทศ 

คําชี้แจง :  

ทักษะการปฏิบัติตน (Generic Skills) หมายถึง ทักษะที่จําเปนตอการดํารงชีวิตทางสังคม (Social Skills)         
ที่นักศึกษาจะตองนํามาใชแลวสามารถใชชีวิตอยูรวมกันกับบุคคลในองคกรไดอยางมีความสุข ทักษะนี้หมายความ
รวมถึงคุณลักษณะสวนบุคคล (Personality Skills) การรับรูและถายทอดขอมูล (Communication Skills) โดยนํา
ความสามารถพื้นฐานดานตาง ๆ มาฝกประสบการณทักษะวิชาชีพใหสําเร็จลุลวงและเปนที่พอใจขององคกรผูใช
บัณฑิต (Employability) 

โปรดแสดงระดับคะแนนของทานโดยกาเครื่องหมาย ลงในชองหมายเลข 5, 4, 3, 2, 1 ตามความเห็นของ

ทานในแตละหัวขอประเมิน  

5  หมายถึง   มากที่สุด  4  หมายถึง   มาก  

3  หมายถึง   ปานกลาง 2  หมายถึง   นอย  

1  หมายถึง   นอยที่สุด 

หัวขอประเมิน 
ระดับคะแนนที่ได 

5  4  3  2  1  

1. ทักษะสงัคม (Social Skills) 

1.1 เขาใจความแตกตางระหวางบุคคลและยอมรับความคิดเห็นของผูอื่นอยางมีเหตุผล      

1.2 พรอมที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองเสมอ เมื่อไดรับฟงขอเสนอแนะ คําวิจารณ ที่มีเหตุผลของผูอื่น      

1.3 มีความเปนผูนําและผูตามที่ดี รูจักที่จะแสดงความเห็นไดเหมาะสมกับชวงเวลา      

1.4 สนับสนุนใหกําลังใจ และยกยองผูอื่นในโอกาสที่เหมาะสม      

1.5 ปฏิบัติตนเหมาะสมทั้งทางกาย วาจา และใจ      

1.6 ปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม และกฎระเบียบของสังคมในองคกรไดอยางเหมาะสม      

1.7 มีการแสดงออกทางสังคมไดอยางเหมาะสมกับภาระหนาที่      

2. คุณลักษณะเฉพาะตน (Personality) 

2.1 บุคลิกภาพภายนอก เชน ทรงผม หนวดเครา การแตงกาย เหมาะสมกับตําแหนงหนาที่ 

ที่รับผิดชอบ 

     

2.2 มีมนุษยสัมพันธที่ดีตอผูรวมงานในหนวยงานทั้งผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชา      

2.3 ความสามารถในการวางตัว ปรับตัวและรวมงานกับผูอื่นไดอยางเหมาะสม      

2.4 มีวุฒิภาวะในการทํางานเหมาะสมกับภาระหนาที่ ที่ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติงาน      

2.5 กลาที่จะสอบถามและเสนอแนะอยางเหมาะสมและมีเหตุผล      

2.6 มีวินัยในการทํางาน เชน การตรงตอเวลา ไมขาดงาน หรือไมเขางานสาย      

2.7 ประสานงานที่ไดรับมอบหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ      

2.8 มีความตั้งใจและ อุตสาหะ ที่จะปฏิบัติงานดวยความตั้งใจ      
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หัวขอประเมิน 
ระดับคะแนนทีไ่ด 

5  4  3  2  1  

3. ทักษะการสื่อสาร (Communication Skills)      

3.1 ติดตอสื่อสาร(ฟง พูด อาน เขียน) ดวยทั้งภาษาไทยและภาษาอื่นได      

3.2 จับใจความ สรุปความและตั้งคําถามไดตรงประเด็น      

3.3 แสดงความคิดเห็น หรือขอเสนอแนะไดอยางมีเหตุผล      

3.4 นําเสนอผลงานที่ปฏบิัติดวยวิธีการที่เขาใจงาย ชัดเจน และตรงประเด็น      

3.5 มีความสามารถในการรวมมือกับบุคคลอื่น ในการปฏิบัติงานใหสําเร็จลุลวง      

4. ความพึงพอใจของผูประกอบการ (Employability)      

4.1 พรอมที่จะมีสวนรวมกับองคกรในการปฏิบัติงานที่สําคัญ      

4.2 มีความประพฤติ คุณธรรมจริยธรรม ที่ดี      

4.3 สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบขององคกร ไดอยางเหมาะสม      

4.4 มีความรับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมายใหสําเร็จลุลวง      

4.5 สามารถปฏิบัติงานไดถูกตอง ครบถวนตามที่ไดรับมอบหมาย คุณภาพเปนที่นาพอใจ      

4.6 มีความมุงมั่นกระตือรือรนในการทํางาน      

4.7 มีความอุตสาหะ ไมยอทอตออุปสรรคและปญหา      

4.8 มีความซื่อสัตย สุจริต      

4.9 มีความเสียสละ ไมเห็นแกตัว และเอ้ือเฟอชวยเหลือผูอื่น      

4.10 การใหความเคารพเชื่อฟงผูบังคับบัญชาดวยเหตุผลที่เหมาะสม      

4.11 ไมปลอยใหเวลาลวงเลยไปโดยเปลาประโยชน      
 

หมายเหตุ : ขอความอนุเคราะหใหครูฝกประเมินผลลงในแบบฟอรมฉบับนี้ เมื่อสิ้นสุดการปฏิบัติงานในแตละเดือน 

 

ขอคิดเห็นหรือเสนอแนะเพิ่มเติม 

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

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

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

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

 

ลงชื่อ……………………………………………………………. 

      (………………………………………………….) 

 ครูฝก/อาจารยนิเทศ 

                                                                    วนัที่.............เดือน......................................พ.ศ.................. 
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แบบประเมินผลทักษะดานการปฏิบัติตน (GENERIC SKILLS) สําหรับครูฝก/อาจารยนิเทศ 

คําชี้แจง :  

ทักษะการปฏิบัติตน (Generic Skills) หมายถึง ทักษะที่จําเปนตอการดํารงชีวิตทางสังคม (Social Skills)         
ที่นักศึกษาจะตองนํามาใชแลวสามารถใชชีวิตอยูรวมกันกับบุคคลในองคกรไดอยางมีความสุข ทักษะนี้หมายความ
รวมถึงคุณลักษณะสวนบุคคล (Personality Skills) การรับรูและถายทอดขอมูล (Communication Skills) โดยนํา
ความสามารถพื้นฐานดานตาง ๆ มาฝกประสบการณทักษะวิชาชีพใหสําเร็จลุลวงและเปนที่พอใจขององคกรผูใช
บัณฑิต (Employability) 

โปรดแสดงระดับคะแนนของทานโดยกาเครื่องหมาย ลงในชองหมายเลข 5, 4, 3, 2, 1 ตามความเห็นของ

ทานในแตละหัวขอประเมิน  

5  หมายถึง   มากที่สุด  4  หมายถึง   มาก  

3  หมายถึง   ปานกลาง 2  หมายถึง   นอย  

1  หมายถึง   นอยที่สุด 

หัวขอประเมิน 
ระดับคะแนนที่ได 

5  4  3  2  1  

1. ทักษะสงัคม (Social Skills) 

1.1 เขาใจความแตกตางระหวางบุคคลและยอมรับความคิดเห็นของผูอื่นอยางมีเหตุผล      

1.2 พรอมที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองเสมอ เมื่อไดรับฟงขอเสนอแนะ คําวิจารณ ที่มีเหตุผลของผูอื่น      

1.3 มีความเปนผูนําและผูตามที่ดี รูจักที่จะแสดงความเห็นไดเหมาะสมกับชวงเวลา      

1.4 สนับสนุนใหกําลังใจ และยกยองผูอื่นในโอกาสที่เหมาะสม      

1.5 ปฏิบัติตนเหมาะสมทั้งทางกาย วาจา และใจ      

1.6 ปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม และกฎระเบียบของสังคมในองคกรไดอยางเหมาะสม      

1.7 มีการแสดงออกทางสังคมไดอยางเหมาะสมกับภาระหนาที่      

2. คุณลักษณะเฉพาะตน (Personality) 

2.1 บุคลิกภาพภายนอก เชน ทรงผม หนวดเครา การแตงกาย เหมาะสมกับตําแหนงหนาที่ 

ที่รับผิดชอบ 

     

2.2 มีมนุษยสัมพันธที่ดีตอผูรวมงานในหนวยงานทั้งผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชา      

2.3 ความสามารถในการวางตัว ปรับตัวและรวมงานกับผูอื่นไดอยางเหมาะสม      

2.4 มีวุฒิภาวะในการทํางานเหมาะสมกับภาระหนาที่ ที่ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติงาน      

2.5 กลาที่จะสอบถามและเสนอแนะอยางเหมาะสมและมีเหตุผล      

2.6 มีวินัยในการทํางาน เชน การตรงตอเวลา ไมขาดงาน หรือไมเขางานสาย      

2.7 ประสานงานที่ไดรับมอบหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ      

2.8 มีความตั้งใจและ อุตสาหะ ที่จะปฏิบัติงานดวยความตั้งใจ      
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หัวขอประเมิน 
ระดับคะแนนที่ได 

5  4  3  2  1  

3. ทักษะการสื่อสาร (Communication Skills)      

3.1 ติดตอสื่อสาร(ฟง พูด อาน เขียน) ดวยทั้งภาษาไทยและภาษาอื่นได      

3.2 จับใจความ สรุปความและตั้งคําถามไดตรงประเด็น      

3.3 แสดงความคิดเห็น หรือขอเสนอแนะไดอยางมีเหตุผล      

3.4 นําเสนอผลงานที่ปฏิบัตดิวยวิธีการที่เขาใจงาย ชัดเจน และตรงประเด็น      

3.5 มีความสามารถในการรวมมือกับบุคคลอื่น ในการปฏิบัติงานใหสําเร็จลุลวง      

4. ความพึงพอใจของผูประกอบการ (Employability)      

4.1 พรอมที่จะมีสวนรวมกับองคกรในการปฏิบัติงานที่สําคัญ      

4.2 มีความประพฤติ คุณธรรมจริยธรรม ที่ดี      

4.3 สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบขององคกร ไดอยางเหมาะสม      

4.4 มีความรับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมายใหสําเร็จลุลวง      

4.5 สามารถปฏิบัติงานไดถูกตอง ครบถวนตามที่ไดรับมอบหมาย คุณภาพเปนที่นาพอใจ      

4.6 มีความมุงมั่นกระตือรือรนในการทํางาน      

4.7 มีความอุตสาหะ ไมยอทอตออุปสรรคและปญหา      

4.8 มีความซื่อสัตย สุจริต      

4.9 มีความเสียสละ ไมเห็นแกตัว และเอ้ือเฟอชวยเหลือผูอื่น      

4.10 การใหความเคารพเชื่อฟงผูบังคับบัญชาดวยเหตุผลที่เหมาะสม      

4.11 ไมปลอยใหเวลาลวงเลยไปโดยเปลาประโยชน      
 

หมายเหตุ : ขอความอนุเคราะหใหครูฝกประเมินผลลงในแบบฟอรมฉบับนี้ เมื่อสิ้นสุดการปฏิบัติงานในแตละเดือน 

 

ขอคิดเห็นหรือเสนอแนะเพิ่มเติม 

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

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

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

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

 

ลงชื่อ……………………………………………………………. 

      (………………………………………………….) 

 ครูฝก/อาจารยนิเทศ 

                                                                    วนัที่.............เดือน......................................พ.ศ.................. 



- 124 - 
 

 
แบบประเมินผลทักษะดานการปฏิบัติตน (GENERIC SKILLS) สําหรับครูฝก/อาจารยนิเทศ 

คําชี้แจง :  

ทักษะการปฏิบัติตน (Generic Skills) หมายถึง ทักษะที่จําเปนตอการดํารงชีวิตทางสังคม (Social Skills)         
ที่นักศึกษาจะตองนํามาใชแลวสามารถใชชีวิตอยูรวมกันกับบุคคลในองคกรไดอยางมีความสุข ทักษะนี้หมายความ
รวมถึงคุณลักษณะสวนบุคคล (Personality Skills) การรับรูและถายทอดขอมูล (Communication Skills) โดยนํา
ความสามารถพื้นฐานดานตาง ๆ มาฝกประสบการณทักษะวิชาชีพใหสําเร็จลุลวงและเปนที่พอใจขององคกรผูใช
บัณฑิต (Employability) 

โปรดแสดงระดับคะแนนของทานโดยกาเครื่องหมาย ลงในชองหมายเลข 5, 4, 3, 2, 1 ตามความเห็นของ

ทานในแตละหัวขอประเมิน  

5  หมายถึง   มากที่สุด  4  หมายถึง   มาก  

3  หมายถึง   ปานกลาง 2  หมายถึง   นอย  

1  หมายถึง   นอยที่สุด 

หัวขอประเมิน 
ระดับคะแนนที่ได 

5  4  3  2  1  

1. ทักษะสงัคม (Social Skills) 

1.1 เขาใจความแตกตางระหวางบุคคลและยอมรับความคิดเห็นของผูอื่นอยางมีเหตุผล      

1.2 พรอมที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองเสมอ เมือ่ไดรับฟงขอเสนอแนะ คําวิจารณ ที่มีเหตุผลของผูอื่น      

1.3 มีความเปนผูนําและผูตามที่ดี รูจักที่จะแสดงความเห็นไดเหมาะสมกับชวงเวลา      

1.4 สนับสนุนใหกําลังใจ และยกยองผูอื่นในโอกาสที่เหมาะสม      

1.5 ปฏิบัติตนเหมาะสมทั้งทางกาย วาจา และใจ      

1.6 ปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม และกฎระเบียบของสังคมในองคกรไดอยางเหมาะสม      

1.7 มีการแสดงออกทางสังคมไดอยางเหมาะสมกับภาระหนาที่      

2. คุณลักษณะเฉพาะตน (Personality) 

2.1 บุคลิกภาพภายนอก เชน ทรงผม หนวดเครา การแตงกาย เหมาะสมกับตําแหนงหนาที่ 

ที่รับผิดชอบ 

     

2.2 มมีนุษยสัมพันธที่ดีตอผูรวมงานในหนวยงานทั้งผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชา      

2.3 ความสามารถในการวางตัว ปรับตัวและรวมงานกับผูอื่นไดอยางเหมาะสม      

2.4 มีวุฒิภาวะในการทํางานเหมาะสมกับภาระหนาที่ ที่ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติงาน      

2.5 กลาที่จะสอบถามและเสนอแนะอยางเหมาะสมและมีเหตุผล      

2.6 มีวินัยในการทํางาน เชน การตรงตอเวลา ไมขาดงาน หรือไมเขางานสาย      

2.7 ประสานงานที่ไดรับมอบหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ      

2.8 มีความตั้งใจและ อุตสาหะ ที่จะปฏิบัติงานดวยความตั้งใจ      
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หัวขอประเมิน 
ระดับคะแนนที่ได 

5  4  3  2  1  

3. ทักษะการสื่อสาร (Communication Skills)      

3.1 ติดตอสื่อสาร(ฟง พูด อาน เขียน) ดวยทั้งภาษาไทยและภาษาอื่นได      

3.2 จับใจความ สรุปความและตั้งคําถามไดตรงประเด็น      

3.3 แสดงความคิดเห็น หรือขอเสนอแนะไดอยางมีเหตุผล      

3.4 นําเสนอผลงานที่ปฏิบัติดวยวิธีการที่เขาใจงาย ชัดเจน และตรงประเด็น      

3.5 มีความสามารถในการรวมมือกับบุคคลอื่น ในการปฏิบัติงานใหสําเร็จลุลวง      

4. ความพึงพอใจของผูประกอบการ (Employability)      

4.1 พรอมที่จะมีสวนรวมกับองคกรในการปฏิบัติงานที่สําคัญ      

4.2 มีความประพฤติ คุณธรรมจริยธรรม ที่ดี      

4.3 สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบขององคกร ไดอยางเหมาะสม      

4.4 มีความรับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมายใหสําเร็จลุลวง      

4.5 สามารถปฏิบัติงานไดถูกตอง ครบถวนตามที่ไดรับมอบหมาย คุณภาพเปนที่นาพอใจ      

4.6 มีความมุงมั่นกระตือรือรนในการทํางาน      

4.7 มีความอุตสาหะ ไมยอทอตออุปสรรคและปญหา      

4.8 มีความซื่อสัตย สุจริต      

4.9 มีความเสียสละ ไมเห็นแกตัว และเอ้ือเฟอชวยเหลือผูอื่น      

4.10 การใหความเคารพเชื่อฟงผูบังคับบัญชาดวยเหตุผลที่เหมาะสม      

4.11 ไมปลอยใหเวลาลวงเลยไปโดยเปลาประโยชน      
 

หมายเหตุ : ขอความอนุเคราะหใหครูฝกประเมินผลลงในแบบฟอรมฉบับนี้ เมื่อสิ้นสุดการปฏิบัติงานในแตละเดือน 

 

ขอคิดเห็นหรือเสนอแนะเพิ่มเติม 

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

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

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

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

 

ลงชื่อ……………………………………………………………. 

      (………………………………………………….) 

 ครูฝก/อาจารยนิเทศ 

                                                                    วนัที่.............เดือน......................................พ.ศ.................. 
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แบบประเมินผลทักษะดานการปฏิบัติตน (GENERIC SKILLS) สําหรับครูฝก/อาจารยนิเทศ 

คําชี้แจง :  

ทักษะการปฏิบัติตน (Generic Skills) หมายถึง ทักษะที่จําเปนตอการดํารงชีวิตทางสังคม (Social Skills)         
ที่นักศึกษาจะตองนํามาใชแลวสามารถใชชีวิตอยูรวมกันกับบุคคลในองคกรไดอยางมีความสุข ทักษะนี้หมายความ
รวมถึงคุณลักษณะสวนบุคคล (Personality Skills) การรับรูและถายทอดขอมูล (Communication Skills) โดยนํา
ความสามารถพื้นฐานดานตาง ๆ มาฝกประสบการณทักษะวิชาชีพใหสําเร็จลุลวงและเปนที่พอใจขององคกรผูใช
บัณฑิต (Employability) 

โปรดแสดงระดับคะแนนของทานโดยกาเครื่องหมาย ลงในชองหมายเลข 5, 4, 3, 2, 1 ตามความเห็นของ

ทานในแตละหัวขอประเมิน  

5  หมายถึง   มากที่สุด  4  หมายถึง   มาก  

3  หมายถึง   ปานกลาง 2  หมายถึง   นอย  

1  หมายถึง   นอยที่สุด 

หัวขอประเมิน 
ระดับคะแนนที่ได 

5  4  3  2  1  

1. ทักษะสงัคม (Social Skills) 

1.1 เขาใจความแตกตางระหวางบุคคลและยอมรับความคิดเห็นของผูอื่นอยางมีเหตุผล      

1.2 พรอมที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองเสมอ เมื่อไดรับฟงขอเสนอแนะ คําวิจารณ ที่มีเหตุผลของผูอื่น      

1.3 มีความเปนผูนําและผูตามที่ดี รูจักที่จะแสดงความเห็นไดเหมาะสมกับชวงเวลา      

1.4 สนับสนุนใหกําลังใจ และยกยองผูอื่นในโอกาสที่เหมาะสม      

1.5 ปฏิบัติตนเหมาะสมทั้งทางกาย วาจา และใจ      

1.6 ปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม และกฎระเบียบของสังคมในองคกรไดอยางเหมาะสม      

1.7 มีการแสดงออกทางสังคมไดอยางเหมาะสมกับภาระหนาที่      

2. คุณลักษณะเฉพาะตน (Personality) 

2.1 บุคลิกภาพภายนอก เชน ทรงผม หนวดเครา การแตงกาย เหมาะสมกับตําแหนงหนาที่ 

ที่รับผิดชอบ 

     

2.2 มีมนษุยสัมพันธที่ดีตอผูรวมงานในหนวยงานทั้งผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชา      

2.3 ความสามารถในการวางตัว ปรับตัวและรวมงานกับผูอื่นไดอยางเหมาะสม      

2.4 มีวุฒิภาวะในการทํางานเหมาะสมกับภาระหนาที่ ที่ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติงาน      

2.5 กลาที่จะสอบถามและเสนอแนะอยางเหมาะสมและมีเหตุผล      

2.6 มีวินัยในการทํางาน เชน การตรงตอเวลา ไมขาดงาน หรือไมเขางานสาย      

2.7 ประสานงานที่ไดรับมอบหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ      

2.8 มีความตั้งใจและ อุตสาหะ ที่จะปฏิบัติงานดวยความตั้งใจ      
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หัวขอประเมิน 
ระดับคะแนนที่ได 

5  4  3  2  1  

3. ทักษะการสื่อสาร (Communication Skills)      

3.1 ติดตอสื่อสาร(ฟง พูด อาน เขียน) ดวยทั้งภาษาไทยและภาษาอื่นได      

3.2 จับใจความ สรุปความและตั้งคําถามไดตรงประเด็น      

3.3 แสดงความคิดเห็น หรือขอเสนอแนะไดอยางมีเหตุผล      

3.4 นําเสนอผลงานที่ปฏิบัติดวยวิธีการที่เขาใจงาย ชัดเจน และตรงประเด็น      

3.5 มีความสามารถในการรวมมือกับบุคคลอื่น ในการปฏิบัติงานใหสําเร็จลุลวง      

4. ความพึงพอใจของผูประกอบการ (Employability)      

4.1 พรอมที่จะมีสวนรวมกับองคกรในการปฏิบัติงานที่สําคัญ      

4.2 มีความประพฤติ คุณธรรมจริยธรรม ที่ดี      

4.3 สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบขององคกร ไดอยางเหมาะสม      

4.4 มีความรับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมายใหสําเร็จลุลวง      

4.5 สามารถปฏิบัติงานไดถูกตอง ครบถวนตามที่ไดรับมอบหมาย คุณภาพเปนที่นาพอใจ      

4.6 มีความมุงมั่นกระตือรือรนในการทํางาน      

4.7 มีความอุตสาหะ ไมยอทอตออุปสรรคและปญหา      

4.8 มีความซื่อสัตย สุจริต      

4.9 มีความเสียสละ ไมเห็นแกตัว และเอ้ือเฟอชวยเหลือผูอื่น      

4.10 การใหความเคารพเชื่อฟงผูบังคับบัญชาดวยเหตุผลที่เหมาะสม      

4.11 ไมปลอยใหเวลาลวงเลยไปโดยเปลาประโยชน      
 

หมายเหตุ : ขอความอนุเคราะหใหครูฝกประเมินผลลงในแบบฟอรมฉบับนี้ เมื่อสิ้นสุดการปฏิบัติงานในแตละเดือน 

 

ขอคิดเห็นหรือเสนอแนะเพิ่มเติม 

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

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

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

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

 

ลงชื่อ……………………………………………………………. 

      (………………………………………………….) 

 ครูฝก/อาจารยนิเทศ 

                                                                    วนัที่.............เดือน......................................พ.ศ.................. 
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แบบประเมินผลทักษะดานการปฏิบัติตน (GENERIC SKILLS) สําหรับครูฝก/อาจารยนิเทศ 

คําชี้แจง :  

ทักษะการปฏิบัติตน (Generic Skills) หมายถึง ทักษะที่จําเปนตอการดํารงชีวิตทางสังคม (Social Skills)         
ที่นักศึกษาจะตองนํามาใชแลวสามารถใชชีวิตอยูรวมกันกับบุคคลในองคกรไดอยางมีความสุข ทักษะนี้หมายความ
รวมถึงคุณลักษณะสวนบุคคล (Personality Skills) การรับรูและถายทอดขอมูล (Communication Skills) โดยนํา
ความสามารถพื้นฐานดานตาง ๆ มาฝกประสบการณทักษะวิชาชีพใหสําเร็จลุลวงและเปนที่พอใจขององคกรผูใช
บัณฑิต (Employability) 

โปรดแสดงระดับคะแนนของทานโดยกาเครื่องหมาย ลงในชองหมายเลข 5, 4, 3, 2, 1 ตามความเห็นของ

ทานในแตละหัวขอประเมิน  

5  หมายถึง   มากที่สุด  4  หมายถึง   มาก  

3  หมายถงึ   ปานกลาง 2  หมายถึง   นอย  

1  หมายถึง   นอยที่สุด 

หัวขอประเมิน 
ระดับคะแนนที่ได 

5  4  3  2  1  

1. ทักษะสงัคม (Social Skills) 

1.1 เขาใจความแตกตางระหวางบุคคลและยอมรับความคิดเห็นของผูอื่นอยางมีเหตุผล      

1.2 พรอมที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองเสมอ เมื่อไดรับฟงขอเสนอแนะ คําวิจารณ ที่มีเหตุผลของผูอื่น      

1.3 มีความเปนผูนําและผูตามที่ดี รูจักที่จะแสดงความเห็นไดเหมาะสมกับชวงเวลา      

1.4 สนับสนุนใหกําลังใจ และยกยองผูอื่นในโอกาสที่เหมาะสม      

1.5 ปฏิบัติตนเหมาะสมทั้งทางกาย วาจา และใจ      

1.6 ปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม และกฎระเบียบของสังคมในองคกรไดอยางเหมาะสม      

1.7 มีการแสดงออกทางสังคมไดอยางเหมาะสมกับภาระหนาที่      

2. คุณลักษณะเฉพาะตน (Personality) 

2.1 บุคลิกภาพภายนอก เชน ทรงผม หนวดเครา การแตงกาย เหมาะสมกับตําแหนงหนาที่ 

ที่รับผิดชอบ 

     

2.2 มีมนุษยสมัพันธที่ดีตอผูรวมงานในหนวยงานทั้งผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชา      

2.3 ความสามารถในการวางตัว ปรับตัวและรวมงานกับผูอื่นไดอยางเหมาะสม      

2.4 มีวุฒิภาวะในการทํางานเหมาะสมกับภาระหนาที่ ที่ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติงาน      

2.5 กลาที่จะสอบถามและเสนอแนะอยางเหมาะสมและมีเหตุผล      

2.6 มีวินัยในการทํางาน เชน การตรงตอเวลา ไมขาดงาน หรือไมเขางานสาย      

2.7 ประสานงานที่ไดรับมอบหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ      

2.8 มีความตั้งใจและ อุตสาหะ ที่จะปฏิบัติงานดวยความตั้งใจ      
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หัวขอประเมิน 
ระดับคะแนนที่ได 

5  4  3  2  1  

3. ทักษะการสื่อสาร (Communication Skills)      

3.1 ติดตอสื่อสาร(ฟง พูด อาน เขียน) ดวยทั้งภาษาไทยและภาษาอื่นได      

3.2 จับใจความ สรุปความและตั้งคําถามไดตรงประเด็น      

3.3 แสดงความคิดเห็น หรือขอเสนอแนะไดอยางมีเหตุผล      

3.4 นําเสนอผลงานที่ปฏิบัติดวยวิธีการที่เขาใจงาย ชัดเจน และตรงประเด็น      

3.5 มีความสามารถในการรวมมือกับบุคคลอื่น ในการปฏิบัติงานใหสําเร็จลุลวง      

4. ความพึงพอใจของผูประกอบการ (Employability)      

4.1 พรอมที่จะมีสวนรวมกับองคกรในการปฏิบัติงานที่สําคัญ      

4.2 มีความประพฤติ คุณธรรมจริยธรรม ที่ดี      

4.3 สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบขององคกร ไดอยางเหมาะสม      

4.4 มีความรับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมายใหสําเร็จลุลวง      

4.5 สามารถปฏิบัติงานไดถูกตอง ครบถวนตามที่ไดรับมอบหมาย คุณภาพเปนที่นาพอใจ      

4.6 มีความมุงมั่นกระตือรือรนในการทํางาน      

4.7 มีความอตุสาหะ ไมยอทอตออุปสรรคและปญหา      

4.8 มีความซื่อสัตย สุจริต      

4.9 มีความเสียสละ ไมเห็นแกตัว และเอ้ือเฟอชวยเหลือผูอื่น      

4.10 การใหความเคารพเชื่อฟงผูบังคับบัญชาดวยเหตุผลที่เหมาะสม      

4.11 ไมปลอยใหเวลาลวงเลยไปโดยเปลาประโยชน      
 

หมายเหตุ : ขอความอนุเคราะหใหครูฝกประเมินผลลงในแบบฟอรมฉบับนี้ เมื่อสิ้นสุดการปฏิบัติงานในแตละเดือน 

 

ขอคิดเห็นหรือเสนอแนะเพิ่มเติม 

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

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

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

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

 

ลงชื่อ……………………………………………………………. 

      (………………………………………………….) 

 ครูฝก/อาจารยนิเทศ 

                                                                    วนัที.่............เดือน......................................พ.ศ.................. 
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แบบประเมินผลทักษะดานการปฏิบัติตน (GENERIC SKILLS) สําหรับครูฝก/อาจารยนิเทศ 

คําชี้แจง :  

ทักษะการปฏิบัติตน (Generic Skills) หมายถึง ทักษะที่จําเปนตอการดํารงชีวิตทางสังคม (Social Skills)         
ที่นักศึกษาจะตองนํามาใชแลวสามารถใชชีวิตอยูรวมกันกับบุคคลในองคกรไดอยางมีความสุข ทักษะนี้หมายความ
รวมถึงคุณลักษณะสวนบุคคล (Personality Skills) การรับรูและถายทอดขอมูล (Communication Skills) โดยนํา
ความสามารถพื้นฐานดานตาง ๆ มาฝกประสบการณทักษะวิชาชีพใหสําเร็จลุลวงและเปนที่พอใจขององคกรผูใช
บัณฑิต (Employability) 

โปรดแสดงระดับคะแนนของทานโดยกาเครื่องหมาย ลงในชองหมายเลข 5, 4, 3, 2, 1 ตามความเห็นของ

ทานในแตละหัวขอประเมิน  

5  หมายถึง   มากที่สุด  4  หมายถึง   มาก  

3  หมายถึง   ปานกลาง 2  หมายถึง   นอย  

1  หมายถึง   นอยที่สุด 

หัวขอประเมิน 
ระดับคะแนนที่ได 

5  4  3  2  1  

1. ทักษะสงัคม (Social Skills) 

1.1 เขาใจความแตกตางระหวางบุคคลและยอมรับความคิดเห็นของผูอื่นอยางมีเหตุผล      

1.2 พรอมที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองเสมอ เมื่อไดรับฟงขอเสนอแนะ คําวิจารณ ที่มีเหตุผลของผูอื่น      

1.3 มีความเปนผูนําและผูตามที่ดี รูจักที่จะแสดงความเห็นไดเหมาะสมกับชวงเวลา      

1.4 สนับสนุนใหกําลังใจ และยกยองผูอื่นในโอกาสที่เหมาะสม      

1.5 ปฏิบัติตนเหมาะสมทั้งทางกาย วาจา และใจ      

1.6 ปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม และกฎระเบียบของสังคมในองคกรไดอยางเหมาะสม      

1.7 มีการแสดงออกทางสังคมไดอยางเหมาะสมกับภาระหนาที่      

2. คุณลักษณะเฉพาะตน (Personality) 

2.1 บุคลิกภาพภายนอก เชน ทรงผม หนวดเครา การแตงกาย เหมาะสมกับตําแหนงหนาที่ 

ที่รับผิดชอบ 

     

2.2 มีมนุษยสัมพันธที่ดีตอผูรวมงานในหนวยงานทั้งผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชา      

2.3 ความสามารถในการวางตัว ปรับตัวและรวมงานกับผูอื่นไดอยางเหมาะสม      

2.4 มีวุฒิภาวะในการทํางานเหมาะสมกับภาระหนาที่ ที่ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติงาน      

2.5 กลาที่จะสอบถามและเสนอแนะอยางเหมาะสมและมีเหตุผล      

2.6 มีวินัยในการทํางาน เชน การตรงตอเวลา ไมขาดงาน หรือไมเขางานสาย      

2.7 ประสานงานที่ไดรับมอบหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ      

2.8 มีความตั้งใจและ อุตสาหะ ที่จะปฏิบัติงานดวยความตั้งใจ      
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หัวขอประเมิน 
ระดับคะแนนที่ได 

5  4  3  2  1  

3. ทักษะการสื่อสาร (Communication Skills)      

3.1 ติดตอสื่อสาร(ฟง พูด อาน เขียน) ดวยทั้งภาษาไทยและภาษาอื่นได      

3.2 จับใจความ สรุปความและตั้งคําถามไดตรงประเด็น      

3.3 แสดงความคิดเห็น หรือขอเสนอแนะไดอยางมีเหตุผล      

3.4 นําเสนอผลงานที่ปฏิบัติดวยวิธีการที่เขาใจงาย ชัดเจน และตรงประเด็น      

3.5 มีความสามารถในการรวมมือกับบุคคลอื่น ในการปฏิบัติงานใหสําเร็จลุลวง      

4. ความพึงพอใจของผูประกอบการ (Employability)      

4.1 พรอมที่จะมีสวนรวมกับองคกรในการปฏิบัติงานที่สําคัญ      

4.2 มีความประพฤติ คุณธรรมจริยธรรม ที่ดี      

4.3 สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบขององคกร ไดอยางเหมาะสม      

4.4 มีความรับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมายใหสําเร็จลุลวง      

4.5 สามารถปฏิบัติงานไดถูกตอง ครบถวนตามที่ไดรับมอบหมาย คุณภาพเปนที่นาพอใจ      

4.6 มีความมุงมั่นกระตือรือรนในการทํางาน      

4.7 มีความอุตสาหะ ไมยอทอตออุปสรรคและปญหา      

4.8 มีความซื่อสัตย สุจริต      

4.9 มีความเสียสละ ไมเห็นแกตัว และเอ้ือเฟอชวยเหลือผูอื่น      

4.10 การใหความเคารพเชื่อฟงผูบังคับบัญชาดวยเหตุผลที่เหมาะสม      

4.11 ไมปลอยใหเวลาลวงเลยไปโดยเปลาประโยชน      
 

หมายเหตุ : ขอความอนุเคราะหใหครูฝกประเมินผลลงในแบบฟอรมฉบับนี้ เมื่อสิ้นสุดการปฏิบัติงานในแตละเดือน 

 

ขอคิดเห็นหรือเสนอแนะเพิ่มเติม 

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

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

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

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

 

ลงชื่อ……………………………………………………………. 

      (………………………………………………….) 

 ครูฝก/อาจารยนิเทศ 

                                                                    วนัที่.............เดือน......................................พ.ศ.................. 
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แบบประเมินผลทักษะดานการปฏิบัติตน (GENERIC SKILLS) สําหรับครูฝก/อาจารยนิเทศ 

คําชี้แจง :  

ทักษะการปฏิบัติตน (Generic Skills) หมายถึง ทักษะที่จําเปนตอการดํารงชีวิตทางสังคม (Social Skills)         
ที่นักศึกษาจะตองนํามาใชแลวสามารถใชชีวิตอยูรวมกันกับบุคคลในองคกรไดอยางมีความสุข ทักษะนี้หมายความ
รวมถึงคุณลักษณะสวนบุคคล (Personality Skills) การรับรูและถายทอดขอมูล (Communication Skills) โดยนํา
ความสามารถพื้นฐานดานตาง ๆ มาฝกประสบการณทักษะวิชาชีพใหสําเร็จลุลวงและเปนที่พอใจขององคกรผูใช
บัณฑิต (Employability) 

โปรดแสดงระดับคะแนนของทานโดยกาเครื่องหมาย ลงในชองหมายเลข 5, 4, 3, 2, 1 ตามความเห็นของ

ทานในแตละหัวขอประเมิน  

5  หมายถึง   มากที่สุด  4  หมายถึง   มาก  

3  หมายถึง   ปานกลาง 2  หมายถึง   นอย  

1  หมายถึง   นอยที่สุด 

หัวขอประเมิน 
ระดับคะแนนที่ได 

5  4  3  2  1  

1. ทักษะสงัคม (Social Skills) 

1.1 เขาใจความแตกตางระหวางบุคคลและยอมรับความคิดเห็นของผูอื่นอยางมีเหตุผล      

1.2 พรอมที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองเสมอ เมื่อไดรับฟงขอเสนอแนะ คําวิจารณ ที่มีเหตุผลของผูอื่น      

1.3 มีความเปนผูนําและผูตามที่ดี รูจักที่จะแสดงความเห็นไดเหมาะสมกับชวงเวลา      

1.4 สนับสนุนใหกําลังใจ และยกยองผูอื่นในโอกาสที่เหมาะสม      

1.5 ปฏิบัติตนเหมาะสมทั้งทางกาย วาจา และใจ      

1.6 ปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม และกฎระเบียบของสังคมในองคกรไดอยางเหมาะสม      

1.7 มีการแสดงออกทางสังคมไดอยางเหมาะสมกับภาระหนาที่      

2. คุณลักษณะเฉพาะตน (Personality) 

2.1 บุคลิกภาพภายนอก เชน ทรงผม หนวดเครา การแตงกาย เหมาะสมกับตําแหนงหนาที่ 

ที่รับผิดชอบ 

     

2.2 มีมนุษยสัมพันธที่ดีตอผูรวมงานในหนวยงานทั้งผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชา      

2.3 ความสามารถในการวางตัว ปรับตัวและรวมงานกับผูอื่นไดอยางเหมาะสม      

2.4 มีวุฒิภาวะในการทํางานเหมาะสมกับภาระหนาที่ ที่ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติงาน      

2.5 กลาที่จะสอบถามและเสนอแนะอยางเหมาะสมและมีเหตุผล      

2.6 มีวินัยในการทํางาน เชน การตรงตอเวลา ไมขาดงาน หรือไมเขางานสาย      

2.7 ประสานงานที่ไดรับมอบหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ      

2.8 มีความตั้งใจและ อุตสาหะ ที่จะปฏิบัติงานดวยความตั้งใจ      
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หัวขอประเมิน 
ระดับคะแนนที่ได 

5  4  3  2  1  

3. ทักษะการสื่อสาร (Communication Skills)      

3.1 ติดตอสื่อสาร(ฟง พูด อาน เขียน) ดวยทั้งภาษาไทยและภาษาอื่นได      

3.2 จับใจความ สรุปความและตั้งคําถามไดตรงประเด็น      

3.3 แสดงความคิดเห็น หรือขอเสนอแนะไดอยางมีเหตุผล      

3.4 นําเสนอผลงานที่ปฏิบัติดวยวิธีการที่เขาใจงาย ชัดเจน และตรงประเด็น      

3.5 มีความสามารถในการรวมมือกับบุคคลอื่น ในการปฏิบัติงานใหสําเร็จลุลวง      

4. ความพึงพอใจของผูประกอบการ (Employability)      

4.1 พรอมที่จะมีสวนรวมกับองคกรในการปฏิบัติงานที่สําคัญ      

4.2 มีความประพฤติ คุณธรรมจริยธรรม ที่ดี      

4.3 สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบขององคกร ไดอยางเหมาะสม      

4.4 มีความรับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมายใหสําเร็จลุลวง      

4.5 สามารถปฏิบัติงานไดถูกตอง ครบถวนตามที่ไดรับมอบหมาย คุณภาพเปนที่นาพอใจ      

4.6 มีความมุงมั่นกระตือรือรนในการทํางาน      

4.7 มีความอุตสาหะ ไมยอทอตออุปสรรคและปญหา      

4.8 มีความซื่อสัตย สุจริต      

4.9 มีความเสียสละ ไมเห็นแกตัว และเอ้ือเฟอชวยเหลือผูอื่น      

4.10 การใหความเคารพเชื่อฟงผูบังคับบัญชาดวยเหตุผลที่เหมาะสม      

4.11 ไมปลอยใหเวลาลวงเลยไปโดยเปลาประโยชน      
 

หมายเหตุ : ขอความอนุเคราะหใหครูฝกประเมินผลลงในแบบฟอรมฉบับนี้ เมื่อสิ้นสุดการปฏิบัติงานในแตละเดือน 

 

ขอคิดเห็นหรือเสนอแนะเพิ่มเติม 

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

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

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

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

 

ลงชื่อ……………………………………………………………. 

      (………………………………………………….) 

 ครูฝก/อาจารยนิเทศ 

                                                                    วนัที่.............เดือน......................................พ.ศ.................. 
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แบบประเมินผลทักษะดานการปฏิบัติตน (GENERIC SKILLS) สําหรับครูฝก/อาจารยนิเทศ 

คําชี้แจง :  

ทักษะการปฏิบัติตน (Generic Skills) หมายถึง ทักษะที่จําเปนตอการดํารงชีวิตทางสังคม (Social Skills)         
ที่นักศึกษาจะตองนํามาใชแลวสามารถใชชีวิตอยูรวมกันกับบุคคลในองคกรไดอยางมีความสุข ทักษะนี้หมายความ
รวมถึงคุณลักษณะสวนบุคคล (Personality Skills) การรับรูและถายทอดขอมูล (Communication Skills) โดยนํา
ความสามารถพื้นฐานดานตาง ๆ มาฝกประสบการณทักษะวิชาชีพใหสําเร็จลุลวงและเปนที่พอใจขององคกรผูใช
บัณฑิต (Employability) 

โปรดแสดงระดับคะแนนของทานโดยกาเครื่องหมาย ลงในชองหมายเลข 5, 4, 3, 2, 1 ตามความเห็นของ

ทานในแตละหัวขอประเมิน  

5  หมายถึง   มากที่สุด  4  หมายถึง   มาก  

3  หมายถึง   ปานกลาง 2  หมายถึง   นอย  

1  หมายถึง   นอยที่สุด 

หัวขอประเมิน 
ระดับคะแนนที่ได 

5  4  3  2  1  

1. ทักษะสงัคม (Social Skills) 

1.1 เขาใจความแตกตางระหวางบุคคลและยอมรับความคิดเห็นของผูอื่นอยางมีเหตุผล      

1.2 พรอมที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองเสมอ เมื่อไดรับฟงขอเสนอแนะ คําวิจารณ ที่มีเหตุผลของผูอื่น      

1.3 มีความเปนผูนําและผูตามที่ดี รูจักที่จะแสดงความเห็นไดเหมาะสมกับชวงเวลา      

1.4 สนับสนุนใหกําลังใจ และยกยองผูอื่นในโอกาสที่เหมาะสม      

1.5 ปฏิบัติตนเหมาะสมทั้งทางกาย วาจา และใจ      

1.6 ปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม และกฎระเบียบของสังคมในองคกรไดอยางเหมาะสม      

1.7 มีการแสดงออกทางสังคมไดอยางเหมาะสมกับภาระหนาที่      

2. คุณลักษณะเฉพาะตน (Personality) 

2.1 บุคลิกภาพภายนอก เชน ทรงผม หนวดเครา การแตงกาย เหมาะสมกับตําแหนงหนาที่ 

ที่รับผิดชอบ 

     

2.2 มีมนุษยสัมพันธที่ดตีอผูรวมงานในหนวยงานทั้งผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชา      

2.3 ความสามารถในการวางตัว ปรับตัวและรวมงานกับผูอื่นไดอยางเหมาะสม      

2.4 มีวุฒิภาวะในการทํางานเหมาะสมกับภาระหนาที่ ที่ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติงาน      

2.5 กลาที่จะสอบถามและเสนอแนะอยางเหมาะสมและมีเหตุผล      

2.6 มีวินัยในการทํางาน เชน การตรงตอเวลา ไมขาดงาน หรือไมเขางานสาย      

2.7 ประสานงานที่ไดรับมอบหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ      

2.8 มีความตั้งใจและ อุตสาหะ ที่จะปฏิบัติงานดวยความตั้งใจ      
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หัวขอประเมิน 
ระดับคะแนนที่ได 

5  4  3  2  1  

3. ทักษะการสื่อสาร (Communication Skills)      

3.1 ติดตอสื่อสาร(ฟง พูด อาน เขียน) ดวยทั้งภาษาไทยและภาษาอื่นได      

3.2 จับใจความ สรุปความและตั้งคําถามไดตรงประเด็น      

3.3 แสดงความคิดเห็น หรือขอเสนอแนะไดอยางมีเหตุผล      

3.4 นําเสนอผลงานที่ปฏิบัติดวยวิธีการที่เขาใจงาย ชัดเจน และตรงประเด็น      

3.5 มีความสามารถในการรวมมือกับบุคคลอื่น ในการปฏิบัติงานใหสําเร็จลุลวง      

4. ความพึงพอใจของผูประกอบการ (Employability)      

4.1 พรอมที่จะมีสวนรวมกับองคกรในการปฏิบัติงานที่สําคัญ      

4.2 มีความประพฤติ คุณธรรมจริยธรรม ที่ดี      

4.3 สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบขององคกร ไดอยางเหมาะสม      

4.4 มีความรับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมายใหสําเร็จลุลวง      

4.5 สามารถปฏิบัติงานไดถูกตอง ครบถวนตามที่ไดรับมอบหมาย คุณภาพเปนที่นาพอใจ      

4.6 มีความมุงมั่นกระตือรือรนในการทํางาน      

4.7 มีความอุตสาหะ ไมยอทอตออุปสรรคและปญหา      

4.8 มีความซื่อสัตย สุจริต      

4.9 มีความเสียสละ ไมเห็นแกตัว และเอ้ือเฟอชวยเหลือผูอื่น      

4.10 การใหความเคารพเชื่อฟงผูบังคับบัญชาดวยเหตุผลที่เหมาะสม      

4.11 ไมปลอยใหเวลาลวงเลยไปโดยเปลาประโยชน      
 

หมายเหตุ : ขอความอนุเคราะหใหครูฝกประเมินผลลงในแบบฟอรมฉบับนี้ เมื่อสิ้นสุดการปฏิบัติงานในแตละเดือน 

 

ขอคิดเห็นหรือเสนอแนะเพิ่มเติม 

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

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

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

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

 

ลงชื่อ……………………………………………………………. 

      (………………………………………………….) 

 ครูฝก/อาจารยนิเทศ 

                                                                    วนัที่.............เดือน......................................พ.ศ.................. 
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แบบประเมินผลทักษะดานการปฏิบัติตน (GENERIC SKILLS) สําหรับครูฝก/อาจารยนิเทศ 

คําชี้แจง :  

ทักษะการปฏิบัติตน (Generic Skills) หมายถึง ทักษะที่จําเปนตอการดํารงชีวิตทางสังคม (Social Skills)         
ที่นักศึกษาจะตองนํามาใชแลวสามารถใชชีวิตอยูรวมกันกับบุคคลในองคกรไดอยางมีความสุข ทักษะนี้หมายความ
รวมถึงคุณลักษณะสวนบุคคล (Personality Skills) การรับรูและถายทอดขอมูล (Communication Skills) โดยนํา
ความสามารถพื้นฐานดานตาง ๆ มาฝกประสบการณทักษะวิชาชีพใหสําเร็จลุลวงและเปนที่พอใจขององคกรผูใช
บัณฑิต (Employability) 

โปรดแสดงระดับคะแนนของทานโดยกาเครื่องหมาย ลงในชองหมายเลข 5, 4, 3, 2, 1 ตามความเห็นของ

ทานในแตละหัวขอประเมิน  

5  หมายถึง   มากที่สุด  4  หมายถึง   มาก  

3  หมายถึง   ปานกลาง 2  หมายถึง   นอย  

1  หมายถึง   นอยที่สุด 

หัวขอประเมิน 
ระดับคะแนนที่ได 

5  4  3  2  1  

1. ทักษะสงัคม (Social Skills) 

1.1 เขาใจความแตกตางระหวางบุคคลและยอมรับความคิดเห็นของผูอื่นอยางมีเหตุผล      

1.2 พรอมที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองเสมอ เมื่อไดรับฟงขอเสนอแนะ คําวิจารณ ที่มีเหตุผลของผูอื่น      

1.3 มีความเปนผูนําและผูตามที่ดี รูจักที่จะแสดงความเห็นไดเหมาะสมกับชวงเวลา      

1.4 สนับสนุนใหกําลังใจ และยกยองผูอื่นในโอกาสที่เหมาะสม      

1.5 ปฏิบัติตนเหมาะสมทั้งทางกาย วาจา และใจ      

1.6 ปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม และกฎระเบียบของสังคมในองคกรไดอยางเหมาะสม      

1.7 มีการแสดงออกทางสังคมไดอยางเหมาะสมกับภาระหนาที่      

2. คุณลักษณะเฉพาะตน (Personality) 

2.1 บุคลิกภาพภายนอก เชน ทรงผม หนวดเครา การแตงกาย เหมาะสมกับตําแหนงหนาที่ 

ที่รับผิดชอบ 

     

2.2 มีมนุษยสัมพันธที่ดีตอผูรวมงานในหนวยงานทั้งผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชา      

2.3 ความสามารถในการวางตัว ปรับตัวและรวมงานกับผูอื่นไดอยางเหมาะสม      

2.4 มีวุฒิภาวะในการทํางานเหมาะสมกับภาระหนาที่ ที่ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติงาน      

2.5 กลาที่จะสอบถามและเสนอแนะอยางเหมาะสมและมีเหตุผล      

2.6 มีวินัยในการทํางาน เชน การตรงตอเวลา ไมขาดงาน หรือไมเขางานสาย      

2.7 ประสานงานที่ไดรับมอบหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ      

2.8 มีความตั้งใจและ อุตสาหะ ที่จะปฏิบัติงานดวยความตั้งใจ      
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หัวขอประเมิน 
ระดับคะแนนที่ได 

5  4  3  2  1  

3. ทักษะการสื่อสาร (Communication Skills)      

3.1 ติดตอสื่อสาร(ฟง พูด อาน เขียน) ดวยทั้งภาษาไทยและภาษาอื่นได      

3.2 จับใจความ สรุปความและตั้งคําถามไดตรงประเด็น      

3.3 แสดงความคิดเห็น หรือขอเสนอแนะไดอยางมีเหตุผล      

3.4 นําเสนอผลงานที่ปฏิบัติดวยวิธีการที่เขาใจงาย ชดัเจน และตรงประเด็น      

3.5 มีความสามารถในการรวมมือกับบุคคลอื่น ในการปฏิบัติงานใหสําเร็จลุลวง      

4. ความพึงพอใจของผูประกอบการ (Employability)      

4.1 พรอมที่จะมีสวนรวมกับองคกรในการปฏิบัติงานที่สําคัญ      

4.2 มีความประพฤติ คุณธรรมจริยธรรม ที่ดี      

4.3 สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบขององคกร ไดอยางเหมาะสม      

4.4 มีความรับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมายใหสําเร็จลุลวง      

4.5 สามารถปฏิบัติงานไดถูกตอง ครบถวนตามที่ไดรับมอบหมาย คุณภาพเปนที่นาพอใจ      

4.6 มีความมุงมั่นกระตือรือรนในการทํางาน      

4.7 มีความอุตสาหะ ไมยอทอตออุปสรรคและปญหา      

4.8 มีความซื่อสัตย สุจริต      

4.9 มีความเสียสละ ไมเห็นแกตัว และเอ้ือเฟอชวยเหลือผูอื่น      

4.10 การใหความเคารพเชื่อฟงผูบังคับบัญชาดวยเหตุผลที่เหมาะสม      

4.11 ไมปลอยใหเวลาลวงเลยไปโดยเปลาประโยชน      
 

หมายเหตุ : ขอความอนุเคราะหใหครูฝกประเมินผลลงในแบบฟอรมฉบับนี้ เมื่อสิ้นสุดการปฏิบัติงานในแตละเดือน 

 

ขอคิดเห็นหรือเสนอแนะเพิ่มเติม 

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

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

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

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

 

ลงชื่อ……………………………………………………………. 

      (………………………………………………….) 

 ครูฝก/อาจารยนิเทศ 

                                                                    วนัที่.............เดือน......................................พ.ศ.................. 
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แบบประเมินผลทักษะดานการปฏิบัติตน (GENERIC SKILLS) สําหรับครูฝก/อาจารยนิเทศ 

คําชี้แจง :  

ทักษะการปฏิบัติตน (Generic Skills) หมายถึง ทักษะที่จําเปนตอการดํารงชีวิตทางสังคม (Social Skills)         
ที่นักศึกษาจะตองนํามาใชแลวสามารถใชชีวิตอยูรวมกันกับบุคคลในองคกรไดอยางมีความสุข ทักษะนี้หมายความ
รวมถึงคุณลักษณะสวนบุคคล (Personality Skills) การรับรูและถายทอดขอมูล (Communication Skills) โดยนํา
ความสามารถพื้นฐานดานตาง ๆ มาฝกประสบการณทักษะวิชาชีพใหสําเร็จลุลวงและเปนที่พอใจขององคกรผูใช
บัณฑิต (Employability) 

โปรดแสดงระดับคะแนนของทานโดยกาเครื่องหมาย ลงในชองหมายเลข 5, 4, 3, 2, 1 ตามความเห็นของ

ทานในแตละหัวขอประเมิน  

5  หมายถึง   มากที่สุด  4  หมายถึง   มาก  

3  หมายถึง   ปานกลาง 2  หมายถึง   นอย  

1  หมายถึง   นอยที่สุด 

หัวขอประเมิน 
ระดับคะแนนที่ได 

5  4  3  2  1  

1. ทักษะสงัคม (Social Skills) 

1.1 เขาใจความแตกตางระหวางบุคคลและยอมรับความคิดเห็นของผูอื่นอยางมีเหตุผล      

1.2 พรอมที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองเสมอ เมื่อไดรับฟงขอเสนอแนะ คําวิจารณ ที่มีเหตุผลของผูอื่น      

1.3 มีความเปนผูนําและผูตามที่ดี รูจักที่จะแสดงความเห็นไดเหมาะสมกับชวงเวลา      

1.4 สนับสนุนใหกําลังใจ และยกยองผูอื่นในโอกาสที่เหมาะสม      

1.5 ปฏิบัติตนเหมาะสมทั้งทางกาย วาจา และใจ      

1.6 ปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม และกฎระเบียบของสังคมในองคกรไดอยางเหมาะสม      

1.7 มีการแสดงออกทางสังคมไดอยางเหมาะสมกับภาระหนาที่      

2. คุณลักษณะเฉพาะตน (Personality) 

2.1 บุคลิกภาพภายนอก เชน ทรงผม หนวดเครา การแตงกาย เหมาะสมกับตําแหนงหนาที่ 

ที่รับผิดชอบ 

     

2.2 มีมนุษยสัมพันธที่ดีตอผูรวมงานในหนวยงานทั้งผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชา      

2.3 ความสามารถในการวางตัว ปรับตัวและรวมงานกับผูอื่นไดอยางเหมาะสม      

2.4 มีวุฒิภาวะในการทํางานเหมาะสมกับภาระหนาที่ ที่ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติงาน      

2.5 กลาที่จะสอบถามและเสนอแนะอยางเหมาะสมและมีเหตุผล      

2.6 มีวินัยในการทํางาน เชน การตรงตอเวลา ไมขาดงาน หรือไมเขางานสาย      

2.7 ประสานงานที่ไดรับมอบหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ      

2.8 มีความตั้งใจและ อุตสาหะ ที่จะปฏิบัติงานดวยความตั้งใจ      
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หัวขอประเมิน 
ระดับคะแนนที่ได 

5  4  3  2  1  

3. ทักษะการสื่อสาร (Communication Skills)      

3.1 ติดตอสื่อสาร(ฟง พูด อาน เขียน) ดวยทั้งภาษาไทยและภาษาอื่นได      

3.2 จับใจความ สรุปความและตั้งคําถามไดตรงประเด็น      

3.3 แสดงความคิดเห็น หรือขอเสนอแนะไดอยางมีเหตุผล      

3.4 นําเสนอผลงานที่ปฏิบัติดวยวิธีการที่เขาใจงาย ชัดเจน และตรงประเด็น      

3.5 มีความสามารถในการรวมมือกับบุคคลอื่น ในการปฏิบัติงานใหสําเร็จลุลวง      

4. ความพึงพอใจของผูประกอบการ (Employability)      

4.1 พรอมที่จะมีสวนรวมกับองคกรในการปฏิบัติงานที่สําคัญ      

4.2 มีความประพฤติ คุณธรรมจริยธรรม ที่ดี      

4.3 สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบขององคกร ไดอยางเหมาะสม      

4.4 มีความรับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมายใหสําเร็จลุลวง      

4.5 สามารถปฏิบัติงานไดถูกตอง ครบถวนตามที่ไดรับมอบหมาย คุณภาพเปนที่นาพอใจ      

4.6 มีความมุงมั่นกระตือรือรนในการทํางาน      

4.7 มีความอุตสาหะ ไมยอทอตออปุสรรคและปญหา      

4.8 มีความซื่อสัตย สุจริต      

4.9 มีความเสียสละ ไมเห็นแกตัว และเอ้ือเฟอชวยเหลือผูอื่น      

4.10 การใหความเคารพเชื่อฟงผูบังคับบัญชาดวยเหตุผลที่เหมาะสม      

4.11 ไมปลอยใหเวลาลวงเลยไปโดยเปลาประโยชน      
 

หมายเหตุ : ขอความอนุเคราะหใหครูฝกประเมินผลลงในแบบฟอรมฉบับนี้ เมื่อสิ้นสุดการปฏิบัติงานในแตละเดือน 

 

ขอคิดเห็นหรือเสนอแนะเพิ่มเติม 

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

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

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

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

 

ลงชื่อ……………………………………………………………. 

      (………………………………………………….) 

 ครูฝก/อาจารยนิเทศ 

                                                                    วนัที่.............เดือน......................................พ.ศ.................. 
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แบบประเมินผลทักษะดานการปฏิบัติตน (GENERIC SKILLS) สําหรับครูฝก/อาจารยนิเทศ 

คําชี้แจง :  

ทักษะการปฏิบัติตน (Generic Skills) หมายถึง ทักษะที่จําเปนตอการดํารงชีวิตทางสังคม (Social Skills)         
ที่นักศึกษาจะตองนํามาใชแลวสามารถใชชีวิตอยูรวมกันกับบุคคลในองคกรไดอยางมีความสุข ทักษะนี้หมายความ
รวมถึงคุณลักษณะสวนบุคคล (Personality Skills) การรับรูและถายทอดขอมูล (Communication Skills) โดยนํา
ความสามารถพื้นฐานดานตาง ๆ มาฝกประสบการณทักษะวิชาชีพใหสําเร็จลุลวงและเปนที่พอใจขององคกรผูใช
บัณฑิต (Employability) 

โปรดแสดงระดับคะแนนของทานโดยกาเครื่องหมาย ลงในชองหมายเลข 5, 4, 3, 2, 1 ตามความเห็นของ

ทานในแตละหัวขอประเมิน  

5  หมายถึง   มากที่สุด  4  หมายถึง   มาก  

3  หมายถึง   ปานกลาง 2  หมายถึง   นอย  

1  หมายถึง   นอยที่สุด 

หัวขอประเมิน 
ระดับคะแนนที่ได 

5  4  3  2  1  

1. ทักษะสงัคม (Social Skills) 

1.1 เขาใจความแตกตางระหวางบุคคลและยอมรับความคิดเห็นของผูอื่นอยางมีเหตุผล      

1.2 พรอมที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองเสมอ เมื่อไดรับฟงขอเสนอแนะ คําวิจารณ ที่มีเหตุผลของผูอื่น      

1.3 มีความเปนผูนําและผูตามที่ดี รูจักที่จะแสดงความเห็นไดเหมาะสมกับชวงเวลา      

1.4 สนับสนุนใหกําลังใจ และยกยองผูอื่นในโอกาสที่เหมาะสม      

1.5 ปฏิบัติตนเหมาะสมทั้งทางกาย วาจา และใจ      

1.6 ปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม และกฎระเบียบของสังคมในองคกรไดอยางเหมาะสม      

1.7 มีการแสดงออกทางสังคมไดอยางเหมาะสมกับภาระหนาที่      

2. คุณลักษณะเฉพาะตน (Personality) 

2.1 บุคลิกภาพภายนอก เชน ทรงผม หนวดเครา การแตงกาย เหมาะสมกับตําแหนงหนาที่ 

ที่รับผิดชอบ 

     

2.2 มีมนุษยสัมพันธที่ดีตอผูรวมงานในหนวยงานทั้งผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชา      

2.3 ความสามารถในการวางตัว ปรับตัวและรวมงานกับผูอื่นไดอยางเหมาะสม      

2.4 มีวุฒิภาวะในการทํางานเหมาะสมกับภาระหนาที่ ที่ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติงาน      

2.5 กลาที่จะสอบถามและเสนอแนะอยางเหมาะสมและมีเหตุผล      

2.6 มีวินัยในการทํางาน เชน การตรงตอเวลา ไมขาดงาน หรือไมเขางานสาย      

2.7 ประสานงานที่ไดรับมอบหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ      

2.8 มีความตั้งใจและ อุตสาหะ ที่จะปฏิบัติงานดวยความตั้งใจ      



- 141 - 
 

หัวขอประเมิน 
ระดับคะแนนที่ได 

5  4  3  2  1  

3. ทักษะการสื่อสาร (Communication Skills)      

3.1 ติดตอสื่อสาร(ฟง พูด อาน เขียน) ดวยทั้งภาษาไทยและภาษาอื่นได      

3.2 จับใจความ สรุปความและตั้งคําถามไดตรงประเด็น      

3.3 แสดงความคิดเห็น หรือขอเสนอแนะไดอยางมีเหตุผล      

3.4 นําเสนอผลงานที่ปฏิบัติดวยวิธีการที่เขาใจงาย ชัดเจน และตรงประเด็น      

3.5 มีความสามารถในการรวมมือกับบุคคลอื่น ในการปฏิบัติงานใหสําเร็จลุลวง      

4. ความพึงพอใจของผูประกอบการ (Employability)      

4.1 พรอมที่จะมีสวนรวมกับองคกรในการปฏิบัติงานที่สําคัญ      

4.2 มีความประพฤติ คุณธรรมจริยธรรม ที่ดี      

4.3 สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบขององคกร ไดอยางเหมาะสม      

4.4 มีความรับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมายใหสําเร็จลุลวง      

4.5 สามารถปฏิบัติงานไดถูกตอง ครบถวนตามที่ไดรับมอบหมาย คุณภาพเปนที่นาพอใจ      

4.6 มีความมุงมั่นกระตือรือรนในการทํางาน      

4.7 มีความอุตสาหะ ไมยอทอตออุปสรรคและปญหา      

4.8 มีความซื่อสัตย สุจริต      

4.9 มีความเสียสละ ไมเห็นแกตัว และเอ้ือเฟอชวยเหลือผูอื่น      

4.10 การใหความเคารพเชื่อฟงผูบังคับบัญชาดวยเหตุผลที่เหมาะสม      

4.11 ไมปลอยใหเวลาลวงเลยไปโดยเปลาประโยชน      
 

หมายเหตุ : ขอความอนุเคราะหใหครูฝกประเมินผลลงในแบบฟอรมฉบับนี้ เมื่อสิ้นสุดการปฏิบัติงานในแตละเดือน 

 

ขอคิดเห็นหรือเสนอแนะเพิ่มเติม 

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

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

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

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

 

ลงชื่อ……………………………………………………………. 

      (………………………………………………….) 

 ครูฝก/อาจารยนิเทศ 

                                                                    วนัที่.............เดือน......................................พ.ศ.................. 
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แบบประเมินผลทักษะดานการปฏิบัติตน (GENERIC SKILLS) สําหรับครูฝก/อาจารยนิเทศ 

คําชี้แจง :  

ทักษะการปฏิบัติตน (Generic Skills) หมายถึง ทักษะที่จําเปนตอการดํารงชีวิตทางสังคม (Social Skills)         
ที่นักศึกษาจะตองนํามาใชแลวสามารถใชชีวิตอยูรวมกันกับบุคคลในองคกรไดอยางมีความสุข ทักษะนี้หมายความ
รวมถึงคุณลักษณะสวนบุคคล (Personality Skills) การรับรูและถายทอดขอมูล (Communication Skills) โดยนํา
ความสามารถพื้นฐานดานตาง ๆ มาฝกประสบการณทักษะวิชาชีพใหสําเร็จลุลวงและเปนที่พอใจขององคกรผูใช
บัณฑิต (Employability) 

โปรดแสดงระดับคะแนนของทานโดยกาเครื่องหมาย ลงในชองหมายเลข 5, 4, 3, 2, 1 ตามความเห็นของ

ทานในแตละหัวขอประเมิน  

5  หมายถึง   มากที่สุด  4  หมายถึง   มาก  

3  หมายถึง   ปานกลาง 2  หมายถึง   นอย  

1  หมายถึง   นอยที่สุด 

หัวขอประเมิน 
ระดับคะแนนที่ได 

5  4  3  2  1  

1. ทักษะสงัคม (Social Skills) 

1.1 เขาใจความแตกตางระหวางบุคคลและยอมรับความคิดเห็นของผูอื่นอยางมีเหตุผล      

1.2 พรอมที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองเสมอ เมื่อไดรับฟงขอเสนอแนะ คําวิจารณ ที่มีเหตุผลของผูอื่น      

1.3 มีความเปนผูนําและผูตามที่ดี รูจักที่จะแสดงความเห็นไดเหมาะสมกับชวงเวลา      

1.4 สนับสนุนใหกําลังใจ และยกยองผูอื่นในโอกาสที่เหมาะสม      

1.5 ปฏิบัติตนเหมาะสมทั้งทางกาย วาจา และใจ      

1.6 ปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม และกฎระเบยีบของสังคมในองคกรไดอยางเหมาะสม      

1.7 มีการแสดงออกทางสังคมไดอยางเหมาะสมกับภาระหนาที่      

2. คุณลักษณะเฉพาะตน (Personality) 

2.1 บุคลิกภาพภายนอก เชน ทรงผม หนวดเครา การแตงกาย เหมาะสมกับตําแหนงหนาที่ 

ที่รับผิดชอบ 

     

2.2 มีมนุษยสัมพันธที่ดีตอผูรวมงานในหนวยงานทั้งผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชา      

2.3 ความสามารถในการวางตัว ปรับตัวและรวมงานกับผูอื่นไดอยางเหมาะสม      

2.4 มีวุฒิภาวะในการทํางานเหมาะสมกับภาระหนาที่ ที่ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติงาน      

2.5 กลาที่จะสอบถามและเสนอแนะอยางเหมาะสมและมีเหตุผล      

2.6 มีวินัยในการทํางาน เชน การตรงตอเวลา ไมขาดงาน หรือไมเขางานสาย      

2.7 ประสานงานที่ไดรับมอบหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ      

2.8 มีความตั้งใจและ อุตสาหะ ที่จะปฏิบัติงานดวยความตั้งใจ      
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หัวขอประเมิน 
ระดับคะแนนที่ได 

5  4  3  2  1  

3. ทักษะการสื่อสาร (Communication Skills)      

3.1 ติดตอสื่อสาร(ฟง พูด อาน เขียน) ดวยทั้งภาษาไทยและภาษาอื่นได      

3.2 จับใจความ สรุปความและตั้งคําถามไดตรงประเด็น      

3.3 แสดงความคิดเห็น หรือขอเสนอแนะไดอยางมีเหตุผล      

3.4 นําเสนอผลงานที่ปฏิบัติดวยวิธีการที่เขาใจงาย ชัดเจน และตรงประเด็น      

3.5 มีความสามารถในการรวมมือกับบุคคลอื่น ในการปฏิบัติงานใหสําเร็จลุลวง      

4. ความพึงพอใจของผูประกอบการ (Employability)      

4.1 พรอมที่จะมีสวนรวมกับองคกรในการปฏิบัติงานที่สําคัญ      

4.2 มีความประพฤติ คุณธรรมจริยธรรม ที่ดี      

4.3 สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบขององคกร ไดอยางเหมาะสม      

4.4 มีความรับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมายใหสําเร็จลุลวง      

4.5 สามารถปฏิบัติงานไดถูกตอง ครบถวนตามที่ไดรับมอบหมาย คุณภาพเปนที่นาพอใจ      

4.6 มีความมุงมั่นกระตือรือรนในการทํางาน      

4.7 มีความอุตสาหะ ไมยอทอตออุปสรรคและปญหา      

4.8 มีความซื่อสัตย สุจริต      

4.9 มีความเสียสละ ไมเห็นแกตัว และเอ้ือเฟอชวยเหลือผูอื่น      

4.10 การใหความเคารพเชื่อฟงผูบังคับบัญชาดวยเหตุผลที่เหมาะสม      

4.11 ไมปลอยใหเวลาลวงเลยไปโดยเปลาประโยชน      
 

หมายเหตุ : ขอความอนุเคราะหใหครูฝกประเมินผลลงในแบบฟอรมฉบับนี้ เมื่อสิ้นสุดการปฏิบัติงานในแตละเดือน 

 

ขอคิดเห็นหรือเสนอแนะเพิ่มเติม 

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

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

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

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

 

ลงชื่อ……………………………………………………………. 

      (………………………………………………….) 

 ครูฝก/อาจารยนิเทศ 

                                                                    วนัที่.............เดือน......................................พ.ศ.................. 
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แบบประเมินผลทักษะดานการปฏิบัติตน (GENERIC SKILLS) สําหรับครูฝก/อาจารยนิเทศ 

คําชี้แจง :  

ทักษะการปฏิบัติตน (Generic Skills) หมายถึง ทักษะที่จําเปนตอการดํารงชีวิตทางสังคม (Social Skills)         
ที่นักศึกษาจะตองนํามาใชแลวสามารถใชชีวิตอยูรวมกันกับบุคคลในองคกรไดอยางมีความสุข ทักษะนี้หมายความ
รวมถึงคุณลักษณะสวนบุคคล (Personality Skills) การรับรูและถายทอดขอมูล (Communication Skills) โดยนํา
ความสามารถพื้นฐานดานตาง ๆ มาฝกประสบการณทักษะวิชาชีพใหสําเร็จลุลวงและเปนที่พอใจขององคกรผูใช
บัณฑิต (Employability) 

โปรดแสดงระดับคะแนนของทานโดยกาเครื่องหมาย ลงในชองหมายเลข 5, 4, 3, 2, 1 ตามความเห็นของ

ทานในแตละหัวขอประเมิน  

5  หมายถึง   มากที่สุด  4  หมายถึง   มาก  

3  หมายถึง   ปานกลาง 2  หมายถึง   นอย  

1  หมายถึง   นอยที่สุด 

หัวขอประเมิน 
ระดับคะแนนที่ได 

5  4  3  2  1  

1. ทักษะสงัคม (Social Skills) 

1.1 เขาใจความแตกตางระหวางบุคคลและยอมรับความคิดเห็นของผูอื่นอยางมีเหตุผล      

1.2 พรอมที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองเสมอ เมื่อไดรับฟงขอเสนอแนะ คําวิจารณ ที่มีเหตุผลของผูอื่น      

1.3 มีความเปนผูนําและผูตามที่ดี รูจักที่จะแสดงความเห็นไดเหมาะสมกับชวงเวลา      

1.4 สนับสนุนใหกําลังใจ และยกยองผูอื่นในโอกาสที่เหมาะสม      

1.5 ปฏิบัติตนเหมาะสมทั้งทางกาย วาจา และใจ      

1.6 ปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม และกฎระเบียบของสังคมในองคกรไดอยางเหมาะสม      

1.7 มีการแสดงออกทางสังคมไดอยางเหมาะสมกับภาระหนาที่      

2. คุณลักษณะเฉพาะตน (Personality) 

2.1 บุคลิกภาพภายนอก เชน ทรงผม หนวดเครา การแตงกาย เหมาะสมกับตําแหนงหนาที่ 

ที่รับผิดชอบ 

     

2.2 มีมนุษยสัมพันธที่ดีตอผูรวมงานในหนวยงานทั้งผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชา      

2.3 ความสามารถในการวางตัว ปรับตัวและรวมงานกับผูอื่นไดอยางเหมาะสม      

2.4 มีวุฒิภาวะในการทํางานเหมาะสมกับภาระหนาที่ ที่ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติงาน      

2.5 กลาที่จะสอบถามและเสนอแนะอยางเหมาะสมและมีเหตุผล      

2.6 มีวินัยในการทํางาน เชน การตรงตอเวลา ไมขาดงาน หรือไมเขางานสาย      

2.7 ประสานงานที่ไดรับมอบหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ      

2.8 มีความตั้งใจและ อุตสาหะ ที่จะปฏิบัติงานดวยความตั้งใจ      
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หัวขอประเมิน 
ระดับคะแนนที่ได 

5  4  3  2  1  

3. ทักษะการสื่อสาร (Communication Skills)      

3.1 ติดตอสื่อสาร(ฟง พูด อาน เขียน) ดวยทั้งภาษาไทยและภาษาอื่นได      

3.2 จับใจความ สรุปความและตั้งคําถามไดตรงประเด็น      

3.3 แสดงความคิดเห็น หรือขอเสนอแนะไดอยางมีเหตุผล      

3.4 นําเสนอผลงานที่ปฏิบัติดวยวิธีการที่เขาใจงาย ชัดเจน และตรงประเดน็      

3.5 มีความสามารถในการรวมมือกับบุคคลอื่น ในการปฏิบัติงานใหสําเร็จลุลวง      

4. ความพึงพอใจของผูประกอบการ (Employability)      

4.1 พรอมที่จะมีสวนรวมกับองคกรในการปฏิบัติงานที่สําคัญ      

4.2 มีความประพฤติ คุณธรรมจริยธรรม ที่ดี      

4.3 สามารถปฏิบัติตามกฎระเบยีบขององคกร ไดอยางเหมาะสม      

4.4 มีความรับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมายใหสําเร็จลุลวง      

4.5 สามารถปฏิบัติงานไดถูกตอง ครบถวนตามที่ไดรับมอบหมาย คุณภาพเปนที่นาพอใจ      

4.6 มีความมุงมั่นกระตือรือรนในการทํางาน      

4.7 มีความอุตสาหะ ไมยอทอตออุปสรรคและปญหา      

4.8 มีความซื่อสัตย สุจริต      

4.9 มีความเสียสละ ไมเห็นแกตัว และเอ้ือเฟอชวยเหลือผูอื่น      

4.10 การใหความเคารพเชื่อฟงผูบังคับบัญชาดวยเหตุผลที่เหมาะสม      

4.11 ไมปลอยใหเวลาลวงเลยไปโดยเปลาประโยชน      
 

หมายเหตุ : ขอความอนุเคราะหใหครูฝกประเมินผลลงในแบบฟอรมฉบับนี้ เมื่อสิ้นสุดการปฏิบัติงานในแตละเดือน 

 

ขอคิดเห็นหรือเสนอแนะเพิ่มเติม 

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

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

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

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

 

ลงชื่อ……………………………………………………………. 

      (………………………………………………….) 

 ครูฝก/อาจารยนิเทศ 

                                                                    วนัที่.............เดือน......................................พ.ศ.................. 
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แบบประเมินผลทักษะดานการปฏิบัติตน (GENERIC SKILLS) สําหรับครูฝก/อาจารยนิเทศ 

คําชี้แจง :  

ทักษะการปฏิบัติตน (Generic Skills) หมายถึง ทักษะที่จําเปนตอการดํารงชีวิตทางสังคม (Social Skills)         
ที่นักศึกษาจะตองนํามาใชแลวสามารถใชชีวิตอยูรวมกันกับบุคคลในองคกรไดอยางมีความสุข ทักษะนี้หมายความ
รวมถึงคุณลักษณะสวนบุคคล (Personality Skills) การรับรูและถายทอดขอมูล (Communication Skills) โดยนํา
ความสามารถพื้นฐานดานตาง ๆ มาฝกประสบการณทักษะวิชาชีพใหสําเร็จลุลวงและเปนที่พอใจขององคกรผูใช
บัณฑิต (Employability) 

โปรดแสดงระดับคะแนนของทานโดยกาเครื่องหมาย ลงในชองหมายเลข 5, 4, 3, 2, 1 ตามความเห็นของ

ทานในแตละหัวขอประเมิน  

5  หมายถึง   มากที่สุด  4  หมายถึง   มาก  

3  หมายถึง   ปานกลาง 2  หมายถึง   นอย  

1  หมายถึง   นอยที่สุด 

หัวขอประเมิน 
ระดับคะแนนที่ได 

5  4  3  2  1  

1. ทักษะสงัคม (Social Skills) 

1.1 เขาใจความแตกตางระหวางบุคคลและยอมรับความคิดเห็นของผูอื่นอยางมีเหตุผล      

1.2 พรอมที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองเสมอ เมื่อไดรับฟงขอเสนอแนะ คําวิจารณ ที่มีเหตุผลของผูอื่น      

1.3 มีความเปนผูนําและผูตามที่ดี รูจักที่จะแสดงความเห็นไดเหมาะสมกับชวงเวลา      

1.4 สนับสนุนใหกําลังใจ และยกยองผูอื่นในโอกาสที่เหมาะสม      

1.5 ปฏิบัติตนเหมาะสมทั้งทางกาย วาจา และใจ      

1.6 ปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม และกฎระเบียบของสังคมในองคกรไดอยางเหมาะสม      

1.7 มีการแสดงออกทางสังคมไดอยางเหมาะสมกับภาระหนาที่      

2. คุณลักษณะเฉพาะตน (Personality) 

2.1 บุคลิกภาพภายนอก เชน ทรงผม หนวดเครา การแตงกาย เหมาะสมกับตําแหนงหนาที่ 

ที่รับผิดชอบ 

     

2.2 มีมนุษยสัมพันธที่ดีตอผูรวมงานในหนวยงานทั้งผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชา      

2.3 ความสามารถในการวางตัว ปรับตัวและรวมงานกับผูอื่นไดอยางเหมาะสม      

2.4 มีวุฒิภาวะในการทํางานเหมาะสมกับภาระหนาที่ ที่ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติงาน      

2.5 กลาที่จะสอบถามและเสนอแนะอยางเหมาะสมและมีเหตุผล      

2.6 มีวินัยในการทํางาน เชน การตรงตอเวลา ไมขาดงาน หรือไมเขางานสาย      

2.7 ประสานงานที่ไดรับมอบหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ      

2.8 มีความตั้งใจและ อุตสาหะ ที่จะปฏิบัติงานดวยความตั้งใจ      
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หัวขอประเมิน 
ระดับคะแนนที่ได 

5  4  3  2  1  

3. ทักษะการสื่อสาร (Communication Skills)      

3.1 ติดตอสื่อสาร(ฟง พูด อาน เขียน) ดวยทั้งภาษาไทยและภาษาอื่นได      

3.2 จับใจความ สรุปความและตั้งคําถามไดตรงประเด็น      

3.3 แสดงความคิดเห็น หรือขอเสนอแนะไดอยางมีเหตุผล      

3.4 นําเสนอผลงานที่ปฏิบัติดวยวิธีการที่เขาใจงาย ชัดเจน และตรงประเด็น      

3.5 มีความสามารถในการรวมมือกับบุคคลอื่น ในการปฏิบัติงานใหสําเร็จลุลวง      

4. ความพึงพอใจของผูประกอบการ (Employability)      

4.1 พรอมที่จะมีสวนรวมกับองคกรในการปฏิบัติงานที่สําคัญ      

4.2 มีความประพฤติ คุณธรรมจริยธรรม ที่ดี      

4.3 สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบขององคกร ไดอยางเหมาะสม      

4.4 มีความรับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมายใหสําเร็จลุลวง      

4.5 สามารถปฏิบัติงานไดถูกตอง ครบถวนตามที่ไดรับมอบหมาย คุณภาพเปนที่นาพอใจ      

4.6 มีความมุงมั่นกระตือรือรนในการทํางาน      

4.7 มีความอุตสาหะ ไมยอทอตออุปสรรคและปญหา      

4.8 มีความซื่อสัตย สุจริต      

4.9 มีความเสียสละ ไมเห็นแกตัว และเอ้ือเฟอชวยเหลือผูอื่น      

4.10 การใหความเคารพเชื่อฟงผูบังคับบัญชาดวยเหตุผลที่เหมาะสม      

4.11 ไมปลอยใหเวลาลวงเลยไปโดยเปลาประโยชน      
 

หมายเหตุ : ขอความอนุเคราะหใหครูฝกประเมินผลลงในแบบฟอรมฉบับนี้ เมื่อสิ้นสุดการปฏิบัติงานในแตละเดือน 

 

ขอคิดเห็นหรือเสนอแนะเพิ่มเติม 

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

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

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

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

 

ลงชื่อ……………………………………………………………. 

      (………………………………………………….) 

 ครูฝก/อาจารยนิเทศ 

                                                                    วนัที่.............เดือน......................................พ.ศ.................. 
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แบบประเมินผลทักษะการเรียนรู (LEARNING SKILLS) สําหรับครูฝก/อาจารยนิเทศ 

 

คําชี้แจง :  
ทักษะการเรียนรู (Learning Skills) หมายถึงทักษะทางวิชาการของนักศึกษาที่สามารถนําความรูความสามารถจาก

การไดศึกษาในสถานศึกษามาประยุกตใชในการฝกอาชีพในการศึกษาระบบทวิภาคีไดอยางมีประสิทธิภาพ และสามารถสราง
องคความรูใหมจากการปฏิบัติงานไดอยางเปนระบบและรวดเร็ว ภายใตการคําแนะนําของพนักงานที่ปรึกษาและอาจารยนิเทศ  

โปรดแสดงระดับคะแนนของทานโดยทําเครื่องหมาย ลงในชองหมายเลข 5, 4, 3, 2, 1 ตามความเห็นของทานในแตละ

หัวขอประเมิน  

5  หมายถึง   มากที่สุด   4  หมายถึง   มาก  

3  หมายถึง   ปานกลาง  2  หมายถึง   นอย  

1  หมายถึง   นอยท่ีสุด  

หัวขอประเมิน 
ระดับคะแนนที่ได 

5  4  3  2  1  

1. ประยุกตความรู ความสามารถไปสูการปฏิบัติงานไดอยางเหมาะสม      

2. มีความสามารถในการบริหารจัดการการเรียนรูของตนเองไดอยางเปนระบบ      

3. มีความคิดสรางสรรคในการปฏิบัติงาน      

4. มีวิธีการที่จะทาํความเขาใจทีไ่ดรับมอบหมายและกําหนดวิธกีารปฏิบตัิงานไดอยางเหมาะสมและทันทวงท ี      

5. วิเคราะหวางแผนและศึกษาความเปนไปไดจนเปนที่แนใจ กอนลงมือปฏิบัติงาน      

6. วางแผนและกาํหนดกิจกรรมปฏิบัติงานทีไ่ดรับมอบหมายใหเสร็จสิ้นไดอยางมีประสทิธภิาพและตามเปาหมาย      

7. รับรูคําสั่งจากผูบังคับบัญชาผานกระบวนการสังเกต จดบันทกึ การอาน การฟง และทาํความเขาใจ แปลความหมาย 

คําสัง่นั้นเพือ่นําไปปฏิบัติอยางถูกตอง 

     

8. มีวิจารณญาณในการวิเคราะหขอมูลและปญหาตางๆ อยางรอบคอบ คัดเลือกขอมูลไปใชงานไดตรงประเด็น      

9. มีการตัดสินใจ รวดเร็ว ถูกตอง       

10. มีความสามารถที่จะปรับเปลี่ยนแผนงาน ดวยวิธีการที่หลากหลายเพื่อที่จะปฏิบัติงานนั้นใหประสบความสําเร็จ      

11. ใชคําถามในการสืบคน หาวิธีการปฏิบัติงานหรือผลลัพธที่ตองการไดอยางมีประสิทธิภาพ      

12. เปดใจกวางและยอมรับความคิดเหน็ของผูอื่นเพื่อใหงานที่ไดรับมอบหมายมีความสมบูรณ      

13. ดําเนินงานใหสําเร็จลุลวงโดยคํานึงถึงเปาหมายและความสาํเรจ็ของงานเปนหลัก      

หมายเหตุ : ขอความอนุเคราะหใหครูฝกประเมินผลลงในแบบฟอรมฉบับนี้ เมื่อสิ้นสุดการปฏิบตัิงานในแตละเดือน 
 

ขอคิดเห็นหรือเสนอแนะเพิ่มเติม 

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

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

 ลงชื่อ…………………………………………………………….  

 (………………………………………………….) 

 ครูฝก/อาจารยนิเทศ 

                                                                               วันที่.............เดือน.......................................พ.ศ................ 
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แบบประเมินผลทักษะการเรียนรู (LEARNING SKILLS) สําหรับครูฝก/อาจารยนิเทศ 

 

คําชี้แจง :  
ทักษะการเรียนรู (Learning Skills) หมายถึงทักษะทางวิชาการของนักศึกษาที่สามารถนําความรูความสามารถจาก

การไดศึกษาในสถานศึกษามาประยุกตใชในการฝกอาชีพในการศึกษาระบบทวิภาคีไดอยางมีประสิทธิภาพ และสามารถสราง
องคความรูใหมจากการปฏิบัติงานไดอยางเปนระบบและรวดเร็ว ภายใตการคําแนะนําของพนักงานที่ปรึกษาและอาจารยนิเทศ  

โปรดแสดงระดับคะแนนของทานโดยทําเครื่องหมาย ลงในชองหมายเลข 5, 4, 3, 2, 1 ตามความเห็นของทานในแตละ

หัวขอประเมิน  

5  หมายถึง   มากที่สุด   4  หมายถึง   มาก  

3  หมายถึง   ปานกลาง  2  หมายถึง   นอย  

1  หมายถึง   นอยท่ีสุด  

หัวขอประเมิน 
ระดับคะแนนที่ได 

5  4  3  2  1  

1. ประยุกตความรู ความสามารถไปสูการปฏิบัติงานไดอยางเหมาะสม      

2. มีความสามารถในการบริหารจัดการการเรียนรูของตนเองไดอยางเปนระบบ      

3. มีความคิดสรางสรรคในการปฏิบัติงาน      

4. มีวิธีการที่จะทาํความเขาใจทีไ่ดรับมอบหมายและกําหนดวิธกีารปฏิบตัิงานไดอยางเหมาะสมและทันทวงท ี      

5. วิเคราะหวางแผนและศึกษาความเปนไปไดจนเปนที่แนใจ กอนลงมือปฏิบัติงาน      

6. วางแผนและกาํหนดกิจกรรมปฏิบัติงานทีไ่ดรับมอบหมายใหเสร็จสิ้นไดอยางมีประสทิธภิาพและตามเปาหมาย      

7. รับรูคําสั่งจากผูบังคับบัญชาผานกระบวนการสังเกต จดบันทกึ การอาน การฟง และทาํความเขาใจ แปลความหมาย 

คําสั่งนั้นเพือ่นําไปปฏิบัติอยางถูกตอง 

     

8. มวีิจารณญาณในการวิเคราะหขอมูลและปญหาตางๆ อยางรอบคอบ คัดเลือกขอมูลไปใชงานไดตรงประเด็น      

9. มีการตัดสินใจ รวดเร็ว ถูกตอง       

10. มีความสามารถที่จะปรับเปลี่ยนแผนงาน ดวยวิธีการที่หลากหลายเพื่อที่จะปฏิบัติงานนั้นใหประสบความสําเร็จ      

11. ใชคําถามในการสบืคน หาวิธีการปฏิบัติงานหรือผลลัพธที่ตองการไดอยางมีประสิทธิภาพ      

12. เปดใจกวางและยอมรับความคิดเหน็ของผูอื่นเพื่อใหงานที่ไดรับมอบหมายมีความสมบูรณ      

13. ดําเนินงานใหสําเร็จลุลวงโดยคํานึงถึงเปาหมายและความสาํเร็จของงานเปนหลัก      

หมายเหตุ : ขอความอนุเคราะหใหครูฝกประเมินผลลงในแบบฟอรมฉบับนี้ เมื่อสิ้นสุดการปฏิบตัิงานในแตละเดือน 
 

ขอคิดเห็นหรือเสนอแนะเพิ่มเติม 

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

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

 ลงชื่อ…………………………………………………………….  

 (………………………………………………….) 

 ครูฝก/อาจารยนิเทศ 

                                                                               วันที่.............เดือน.......................................พ.ศ................ 
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แบบประเมินผลทักษะการเรียนรู (LEARNING SKILLS) สําหรับครูฝก/อาจารยนิเทศ 

 

คําชี้แจง :  
ทักษะการเรียนรู (Learning Skills) หมายถึงทักษะทางวิชาการของนักศึกษาที่สามารถนําความรูความสามารถจาก

การไดศึกษาในสถานศึกษามาประยุกตใชในการฝกอาชีพในการศึกษาระบบทวิภาคีไดอยางมีประสิทธิภาพ และสามารถสราง
องคความรูใหมจากการปฏิบัติงานไดอยางเปนระบบและรวดเร็ว ภายใตการคําแนะนําของพนักงานที่ปรึกษาและอาจารยนิเทศ  

โปรดแสดงระดับคะแนนของทานโดยทําเครื่องหมาย ลงในชองหมายเลข 5, 4, 3, 2, 1 ตามความเห็นของทานในแตละ

หัวขอประเมิน  

5  หมายถึง   มากที่สุด   4  หมายถึง   มาก  

3  หมายถึง   ปานกลาง  2  หมายถึง   นอย  

1  หมายถึง   นอยท่ีสุด  

หัวขอประเมิน 
ระดับคะแนนที่ได 

5  4  3  2  1  

1. ประยุกตความรู ความสามารถไปสูการปฏิบัติงานไดอยางเหมาะสม      

2. มีความสามารถในการบริหารจัดการการเรียนรูของตนเองไดอยางเปนระบบ      

3. มีความคิดสรางสรรคในการปฏิบัติงาน      

4. มีวิธีการที่จะทาํความเขาใจทีไ่ดรับมอบหมายและกําหนดวิธกีารปฏิบตัิงานไดอยางเหมาะสมและทันทวงท ี      

5. วิเคราะหวางแผนและศึกษาความเปนไปไดจนเปนที่แนใจ กอนลงมือปฏิบัติงาน      

6. วางแผนและกาํหนดกิจกรรมปฏิบัติงานทีไ่ดรับมอบหมายใหเสร็จสิ้นไดอยางมีประสทิธภิาพและตามเปาหมาย      

7. รับรูคําสั่งจากผูบังคับบัญชาผานกระบวนการสังเกต จดบันทกึ การอาน การฟง และทาํความเขาใจ แปลความหมาย 

คําสั่งนั้นเพือ่นําไปปฏิบัติอยางถูกตอง 

     

8. มีวิจารณญาณในการวิเคราะหขอมูลและปญหาตางๆ อยางรอบคอบ คัดเลือกขอมูลไปใชงานไดตรงประเด็น      

9. มีการตัดสินใจ รวดเร็ว ถูกตอง       

10. มีความสามารถที่จะปรับเปลี่ยนแผนงาน ดวยวิธีการที่หลากหลายเพื่อที่จะปฏิบัติงานนั้นใหประสบความสําเร็จ      

11. ใชคําถามในการสืบคน หาวิธีการปฏิบัติงานหรือผลลัพธที่ตองการไดอยางมีประสิทธิภาพ      

12. เปดใจกวางและยอมรับความคิดเหน็ของผูอื่นเพื่อใหงานที่ไดรับมอบหมายมีความสมบูรณ      

13. ดําเนินงานใหสําเร็จลุลวงโดยคํานึงถึงเปาหมายและความสาํเร็จของงานเปนหลัก      

หมายเหตุ : ขอความอนุเคราะหใหครูฝกประเมินผลลงในแบบฟอรมฉบับนี้ เมื่อสิ้นสุดการปฏิบตัิงานในแตละเดือน 
 

ขอคิดเห็นหรือเสนอแนะเพิ่มเติม 

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

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

 ลงชื่อ…………………………………………………………….  

 (………………………………………………….) 

 ครูฝก/อาจารยนิเทศ 

                                                                               วันที่.............เดือน.......................................พ.ศ................ 
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แบบประเมินผลทักษะการเรียนรู (LEARNING SKILLS) สําหรับครูฝก/อาจารยนิเทศ 

 

คําชีแ้จง :  
ทักษะการเรียนรู (Learning Skills) หมายถึงทักษะทางวิชาการของนักศึกษาที่สามารถนําความรูความสามารถจาก

การไดศึกษาในสถานศึกษามาประยุกตใชในการฝกอาชีพในการศึกษาระบบทวิภาคีไดอยางมีประสิทธิภาพ และสามารถสราง
องคความรูใหมจากการปฏิบัติงานไดอยางเปนระบบและรวดเร็ว ภายใตการคําแนะนําของพนักงานที่ปรึกษาและอาจารยนิเทศ  

โปรดแสดงระดับคะแนนของทานโดยทําเครื่องหมาย ลงในชองหมายเลข 5, 4, 3, 2, 1 ตามความเห็นของทานในแตละ

หัวขอประเมิน  

5  หมายถึง   มากที่สุด   4  หมายถึง   มาก  

3  หมายถึง   ปานกลาง  2  หมายถึง   นอย  

1  หมายถึง   นอยท่ีสุด  

หัวขอประเมิน 
ระดับคะแนนที่ได 

5  4  3  2  1  

1. ประยุกตความรู ความสามารถไปสูการปฏิบัติงานไดอยางเหมาะสม      

2. มีความสามารถในการบริหารจัดการการเรียนรูของตนเองไดอยางเปนระบบ      

3. มีความคิดสรางสรรคในการปฏิบัติงาน      

4. มีวิธีการที่จะทาํความเขาใจทีไ่ดรับมอบหมายและกําหนดวิธกีารปฏิบตัิงานไดอยางเหมาะสมและทันทวงท ี      

5. วิเคราะหวางแผนและศึกษาความเปนไปไดจนเปนที่แนใจ กอนลงมือปฏิบัติงาน      

6. วางแผนและกาํหนดกิจกรรมปฏิบัติงานทีไ่ดรับมอบหมายใหเสร็จสิ้นไดอยางมีประสทิธภิาพและตามเปาหมาย      

7. รับรูคําสั่งจากผูบังคับบัญชาผานกระบวนการสังเกต จดบันทกึ การอาน การฟง และทาํความเขาใจ แปลความหมาย 

คําสั่งนั้นเพือ่นําไปปฏิบัติอยางถูกตอง 

     

8. มีวิจารณญาณในการวิเคราะหขอมูลและปญหาตางๆ อยางรอบคอบ คัดเลือกขอมูลไปใชงานไดตรงประเด็น      

9. มีการตัดสินใจ รวดเร็ว ถูกตอง       

10. มีความสามารถที่จะปรับเปลี่ยนแผนงาน ดวยวิธีการที่หลากหลายเพื่อที่จะปฏิบัติงานนั้นใหประสบความสําเร็จ      

11. ใชคําถามในการสืบคน หาวิธีการปฏิบัติงานหรือผลลัพธที่ตองการไดอยางมีประสิทธิภาพ      

12. เปดใจกวางและยอมรับความคิดเหน็ของผูอื่นเพื่อใหงานที่ไดรับมอบหมายมีความสมบูรณ      

13. ดําเนินงานใหสําเร็จลุลวงโดยคํานึงถึงเปาหมายและความสาํเร็จของงานเปนหลัก      

หมายเหตุ : ขอความอนุเคราะหใหครูฝกประเมินผลลงในแบบฟอรมฉบับนี้ เมื่อสิ้นสุดการปฏิบตัิงานในแตละเดือน 
 

ขอคิดเห็นหรือเสนอแนะเพิ่มเติม 

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

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

 ลงชื่อ…………………………………………………………….  

 (………………………………………………….) 

 ครูฝก/อาจารยนิเทศ 

                                                                               วันที่.............เดือน.......................................พ.ศ................ 



- 152 - 
 

 
แบบประเมินผลทักษะการเรียนรู (LEARNING SKILLS) สําหรับครูฝก/อาจารยนิเทศ 

 

คําชี้แจง :  
ทักษะการเรียนรู (Learning Skills) หมายถึงทักษะทางวิชาการของนักศึกษาที่สามารถนําความรูความสามารถจาก

การไดศึกษาในสถานศึกษามาประยุกตใชในการฝกอาชีพในการศึกษาระบบทวิภาคีไดอยางมีประสิทธิภาพ และสามารถสราง
องคความรูใหมจากการปฏิบัติงานไดอยางเปนระบบและรวดเร็ว ภายใตการคําแนะนําของพนักงานที่ปรึกษาและอาจารยนิเทศ  

โปรดแสดงระดับคะแนนของทานโดยทําเครื่องหมาย ลงในชองหมายเลข 5, 4, 3, 2, 1 ตามความเห็นของทานในแตละ

หัวขอประเมิน  

5  หมายถึง   มากที่สุด   4  หมายถึง   มาก  

3  หมายถึง   ปานกลาง  2  หมายถึง   นอย  

1  หมายถึง   นอยท่ีสุด  

หัวขอประเมิน 
ระดับคะแนนที่ได 

5  4  3  2  1  

1. ประยุกตความรู ความสามารถไปสูการปฏิบัติงานไดอยางเหมาะสม      

2. มีความสามารถในการบริหารจัดการการเรียนรูของตนเองไดอยางเปนระบบ      

3. มีความคิดสรางสรรคในการปฏิบัติงาน      

4. มีวิธีการที่จะทาํความเขาใจทีไ่ดรับมอบหมายและกําหนดวิธกีารปฏิบตัิงานไดอยางเหมาะสมและทันทวงท ี      

5. วิเคราะหวางแผนและศึกษาความเปนไปไดจนเปนที่แนใจ กอนลงมือปฏิบัติงาน      

6. วางแผนและกาํหนดกิจกรรมปฏิบัติงานทีไ่ดรับมอบหมายใหเสร็จสิ้นไดอยางมีประสทิธภิาพและตามเปาหมาย      

7. รับรูคําสั่งจากผูบังคับบัญชาผานกระบวนการสังเกต จดบันทกึ การอาน การฟง และทาํความเขาใจ แปลความหมาย 

คําสั่งนั้นเพือ่นําไปปฏิบัติอยางถูกตอง 

     

8. มีวิจารณญาณในการวิเคราะหขอมูลและปญหาตางๆ อยางรอบคอบ คัดเลือกขอมูลไปใชงานไดตรงประเด็น      

9. มีการตัดสินใจ รวดเร็ว ถูกตอง       

10. มีความสามารถที่จะปรับเปลี่ยนแผนงาน ดวยวิธีการที่หลากหลายเพื่อที่จะปฏิบัติงานนั้นใหประสบความสําเร็จ      

11. ใชคําถามในการสืบคน หาวิธีการปฏิบัติงานหรือผลลัพธที่ตองการไดอยางมีประสิทธิภาพ      

12. เปดใจกวางและยอมรับความคิดเหน็ของผูอื่นเพื่อใหงานที่ไดรับมอบหมายมีความสมบูรณ      

13. ดําเนินงานใหสําเร็จลุลวงโดยคํานึงถึงเปาหมายและความสาํเร็จของงานเปนหลัก      

หมายเหตุ : ขอความอนุเคราะหใหครูฝกประเมินผลลงในแบบฟอรมฉบับนี้ เมื่อสิ้นสุดการปฏิบตัิงานในแตละเดือน 
 

ขอคิดเห็นหรือเสนอแนะเพิ่มเติม 

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

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

 ลงชื่อ…………………………………………………………….  

 (………………………………………………….) 

 ครูฝก/อาจารยนิเทศ 

                                                                               วันที่.............เดือน.......................................พ.ศ................ 



- 153 - 
 

 
แบบประเมินผลทักษะการเรียนรู (LEARNING SKILLS) สําหรับครูฝก/อาจารยนิเทศ 

 

คําชี้แจง :  
ทักษะการเรียนรู (Learning Skills) หมายถึงทักษะทางวิชาการของนักศึกษาที่สามารถนําความรูความสามารถจาก

การไดศึกษาในสถานศึกษามาประยุกตใชในการฝกอาชีพในการศึกษาระบบทวิภาคีไดอยางมีประสิทธิภาพ และสามารถสราง
องคความรูใหมจากการปฏิบัติงานไดอยางเปนระบบและรวดเร็ว ภายใตการคําแนะนําของพนักงานที่ปรึกษาและอาจารยนิเทศ  

โปรดแสดงระดับคะแนนของทานโดยทําเครื่องหมาย ลงในชองหมายเลข 5, 4, 3, 2, 1 ตามความเห็นของทานในแตละ

หัวขอประเมิน  

5  หมายถึง   มากที่สุด   4  หมายถึง   มาก  

3  หมายถึง   ปานกลาง  2  หมายถึง   นอย  

1  หมายถึง   นอยท่ีสุด  

หัวขอประเมิน 
ระดับคะแนนที่ได 

5  4  3  2  1  

1. ประยุกตความรู ความสามารถไปสูการปฏิบัติงานไดอยางเหมาะสม      

2. มีความสามารถในการบริหารจัดการการเรียนรูของตนเองไดอยางเปนระบบ      

3. มีความคิดสรางสรรคในการปฏิบัติงาน      

4. มีวิธีการที่จะทาํความเขาใจทีไ่ดรับมอบหมายและกําหนดวิธกีารปฏิบตัิงานไดอยางเหมาะสมและทันทวงท ี      

5. วิเคราะหวางแผนและศึกษาความเปนไปไดจนเปนที่แนใจ กอนลงมือปฏิบัติงาน      

6. วางแผนและกาํหนดกิจกรรมปฏิบัติงานทีไ่ดรับมอบหมายใหเสร็จสิ้นไดอยางมีประสทิธภิาพและตามเปาหมาย      

7. รับรูคําสั่งจากผูบังคับบัญชาผานกระบวนการสังเกต จดบันทกึ การอาน การฟง และทาํความเขาใจ แปลความหมาย 

คําสั่งนั้นเพือ่นําไปปฏิบัติอยางถูกตอง 

     

8. มีวิจารณญาณในการวิเคราะหขอมูลและปญหาตางๆ อยางรอบคอบ คัดเลือกขอมูลไปใชงานไดตรงประเด็น      

9. มีการตัดสินใจ รวดเร็ว ถูกตอง       

10. มีความสามารถที่จะปรับเปลี่ยนแผนงาน ดวยวิธีการที่หลากหลายเพื่อที่จะปฏิบัติงานนั้นใหประสบความสําเร็จ      

11. ใชคําถามในการสืบคน หาวิธีการปฏิบัติงานหรือผลลัพธที่ตองการไดอยางมีประสิทธิภาพ      

12. เปดใจกวางและยอมรับความคิดเหน็ของผูอื่นเพื่อใหงานที่ไดรับมอบหมายมีความสมบูรณ      

13. ดําเนินงานใหสําเร็จลุลวงโดยคํานึงถึงเปาหมายและความสาํเร็จของงานเปนหลัก      

หมายเหตุ : ขอความอนุเคราะหใหครูฝกประเมินผลลงในแบบฟอรมฉบับนี้ เมื่อสิ้นสุดการปฏิบตัิงานในแตละเดือน 
 

ขอคิดเห็นหรือเสนอแนะเพิ่มเติม 

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

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

 ลงชื่อ…………………………………………………………….  

 (………………………………………………….) 

 ครูฝก/อาจารยนิเทศ 

                                                                               วันที่.............เดือน.......................................พ.ศ................ 



- 154 - 
 

 
แบบประเมินผลทักษะการเรียนรู (LEARNING SKILLS) สําหรับครูฝก/อาจารยนิเทศ 

 

คําชี้แจง :  
ทักษะการเรียนรู (Learning Skills) หมายถึงทักษะทางวิชาการของนักศึกษาที่สามารถนําความรูความสามารถจาก

การไดศึกษาในสถานศึกษามาประยุกตใชในการฝกอาชีพในการศึกษาระบบทวิภาคีไดอยางมีประสิทธิภาพ และสามารถสราง
องคความรูใหมจากการปฏิบัติงานไดอยางเปนระบบและรวดเร็ว ภายใตการคําแนะนําของพนักงานที่ปรึกษาและอาจารยนิเทศ  

โปรดแสดงระดับคะแนนของทานโดยทําเครื่องหมาย ลงในชองหมายเลข 5, 4, 3, 2, 1 ตามความเห็นของทานในแตละ

หัวขอประเมิน  

5  หมายถึง   มากที่สุด   4  หมายถึง   มาก  

3  หมายถึง   ปานกลาง  2  หมายถึง   นอย  

1  หมายถึง   นอยท่ีสุด  

หัวขอประเมิน 
ระดับคะแนนที่ได 

5  4  3  2  1  

1. ประยุกตความรู ความสามารถไปสูการปฏิบัติงานไดอยางเหมาะสม      

2. มีความสามารถในการบริหารจัดการการเรียนรูของตนเองไดอยางเปนระบบ      

3. มีความคิดสรางสรรคในการปฏิบัติงาน      

4. มีวิธีการที่จะทาํความเขาใจทีไ่ดรับมอบหมายและกําหนดวิธกีารปฏิบตัิงานไดอยางเหมาะสมและทันทวงท ี      

5. วิเคราะหวางแผนและศึกษาความเปนไปไดจนเปนที่แนใจ กอนลงมือปฏิบัติงาน      

6. วางแผนและกาํหนดกิจกรรมปฏิบัติงานทีไ่ดรับมอบหมายใหเสร็จสิ้นไดอยางมีประสทิธภิาพและตามเปาหมาย      

7. รับรูคําสั่งจากผูบังคับบัญชาผานกระบวนการสังเกต จดบันทกึ การอาน การฟง และทาํความเขาใจ แปลความหมาย 

คําสั่งนั้นเพือ่นําไปปฏิบัติอยางถูกตอง 

     

8. มีวิจารณญาณในการวิเคราะหขอมูลและปญหาตางๆ อยางรอบคอบ คัดเลือกขอมูลไปใชงานไดตรงประเด็น      

9. มีการตัดสินใจ รวดเร็ว ถูกตอง       

10. มีความสามารถที่จะปรับเปลี่ยนแผนงาน ดวยวิธีการที่หลากหลายเพื่อที่จะปฏบิัติงานนั้นใหประสบความสําเร็จ      

11. ใชคําถามในการสืบคน หาวิธีการปฏิบัติงานหรือผลลัพธที่ตองการไดอยางมีประสิทธิภาพ      

12. เปดใจกวางและยอมรับความคิดเหน็ของผูอื่นเพื่อใหงานที่ไดรับมอบหมายมีความสมบูรณ      

13. ดําเนินงานใหสําเร็จลุลวงโดยคํานึงถึงเปาหมายและความสาํเร็จของงานเปนหลัก      

หมายเหตุ : ขอความอนุเคราะหใหครูฝกประเมินผลลงในแบบฟอรมฉบับนี้ เมื่อสิ้นสุดการปฏิบตัิงานในแตละเดือน 
 

ขอคิดเห็นหรือเสนอแนะเพิ่มเติม 

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

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

 ลงชื่อ…………………………………………………………….  

 (………………………………………………….) 

 ครูฝก/อาจารยนิเทศ 

                                                                               วันที่.............เดือน.......................................พ.ศ................ 



- 155 - 
 

 
แบบประเมินผลทักษะการเรียนรู (LEARNING SKILLS) สําหรับครูฝก/อาจารยนิเทศ 

 

คําชี้แจง :  
ทักษะการเรียนรู (Learning Skills) หมายถึงทักษะทางวิชาการของนักศึกษาที่สามารถนําความรูความสามารถจาก

การไดศึกษาในสถานศึกษามาประยุกตใชในการฝกอาชีพในการศึกษาระบบทวิภาคีไดอยางมีประสิทธิภาพ และสามารถสราง
องคความรูใหมจากการปฏิบัติงานไดอยางเปนระบบและรวดเร็ว ภายใตการคําแนะนําของพนักงานที่ปรึกษาและอาจารยนิเทศ  

โปรดแสดงระดับคะแนนของทานโดยทําเครื่องหมาย ลงในชองหมายเลข 5, 4, 3, 2, 1 ตามความเห็นของทานในแตละ

หัวขอประเมิน  

5  หมายถึง   มากที่สุด   4  หมายถึง   มาก  

3  หมายถึง   ปานกลาง  2  หมายถึง   นอย  

1  หมายถึง   นอยท่ีสุด  

หัวขอประเมิน 
ระดับคะแนนที่ได 

5  4  3  2  1  

1. ประยุกตความรู ความสามารถไปสูการปฏิบัติงานไดอยางเหมาะสม      

2. มีความสามารถในการบริหารจัดการการเรียนรูของตนเองไดอยางเปนระบบ      

3. มีความคิดสรางสรรคในการปฏิบัติงาน      

4. มีวิธีการที่จะทาํความเขาใจทีไ่ดรับมอบหมายและกําหนดวิธกีารปฏิบตัิงานไดอยางเหมาะสมและทันทวงท ี      

5. วิเคราะหวางแผนและศึกษาความเปนไปไดจนเปนที่แนใจ กอนลงมอืปฏิบัติงาน      

6. วางแผนและกาํหนดกิจกรรมปฏิบัติงานทีไ่ดรับมอบหมายใหเสร็จสิ้นไดอยางมีประสทิธภิาพและตามเปาหมาย      

7. รับรูคําสั่งจากผูบังคับบัญชาผานกระบวนการสังเกต จดบันทกึ การอาน การฟง และทาํความเขาใจ แปลความหมาย 

คําสั่งนั้นเพือ่นําไปปฏิบัติอยางถูกตอง 

     

8. มีวิจารณญาณในการวิเคราะหขอมูลและปญหาตางๆ อยางรอบคอบ คัดเลือกขอมูลไปใชงานไดตรงประเด็น      

9. มีการตัดสินใจ รวดเร็ว ถูกตอง       

10. มีความสามารถที่จะปรับเปลี่ยนแผนงาน ดวยวิธีการที่หลากหลายเพื่อที่จะปฏิบัติงานนั้นใหประสบความสําเร็จ      

11. ใชคําถามในการสืบคน หาวิธีการปฏิบัติงานหรือผลลัพธที่ตองการไดอยางมีประสิทธิภาพ      

12. เปดใจกวางและยอมรับความคิดเหน็ของผูอื่นเพื่อใหงานที่ไดรับมอบหมายมีความสมบูรณ      

13. ดําเนินงานใหสําเร็จลุลวงโดยคํานึงถึงเปาหมายและความสาํเร็จของงานเปนหลัก      

หมายเหต ุ: ขอความอนุเคราะหใหครูฝกประเมินผลลงในแบบฟอรมฉบับนี้ เมื่อสิ้นสุดการปฏิบตัิงานในแตละเดือน 
 

ขอคิดเห็นหรือเสนอแนะเพิ่มเติม 

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

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

 ลงชื่อ…………………………………………………………….  

 (………………………………………………….) 

 ครูฝก/อาจารยนิเทศ 

                                                                               วันที่.............เดือน.......................................พ.ศ................ 



- 156 - 
 

 
แบบประเมินผลทักษะการเรียนรู (LEARNING SKILLS) สําหรับครูฝก/อาจารยนิเทศ 

 

คําชี้แจง :  
ทักษะการเรียนรู (Learning Skills) หมายถึงทักษะทางวิชาการของนักศึกษาที่สามารถนําความรูความสามารถจาก

การไดศึกษาในสถานศึกษามาประยุกตใชในการฝกอาชีพในการศึกษาระบบทวิภาคีไดอยางมีประสิทธิภาพ และสามารถสราง
องคความรูใหมจากการปฏิบัติงานไดอยางเปนระบบและรวดเร็ว ภายใตการคําแนะนําของพนักงานที่ปรึกษาและอาจารยนิเทศ  

โปรดแสดงระดับคะแนนของทานโดยทําเครื่องหมาย ลงในชองหมายเลข 5, 4, 3, 2, 1 ตามความเห็นของทานในแตละ

หัวขอประเมิน  

5  หมายถึง   มากที่สุด   4  หมายถึง   มาก  

3  หมายถึง   ปานกลาง  2  หมายถึง   นอย  

1  หมายถึง   นอยท่ีสุด  

หัวขอประเมิน 
ระดับคะแนนที่ได 

5  4  3  2  1  

1. ประยุกตความรู ความสามารถไปสูการปฏิบัติงานไดอยางเหมาะสม      

2. มีความสามารถในการบริหารจัดการการเรียนรูของตนเองไดอยางเปนระบบ      

3. มีความคิดสรางสรรคในการปฏิบัติงาน      

4. มีวิธีการที่จะทาํความเขาใจทีไ่ดรับมอบหมายและกําหนดวิธกีารปฏิบตัิงานไดอยางเหมาะสมและทันทวงท ี      

5. วิเคราะหวางแผนและศึกษาความเปนไปไดจนเปนที่แนใจ กอนลงมือปฏิบัติงาน      

6. วางแผนและกาํหนดกิจกรรมปฏบิัติงานทีไ่ดรับมอบหมายใหเสร็จสิ้นไดอยางมีประสทิธภิาพและตามเปาหมาย      

7. รับรูคําสั่งจากผูบังคับบัญชาผานกระบวนการสังเกต จดบันทกึ การอาน การฟง และทาํความเขาใจ แปลความหมาย 

คําสั่งนั้นเพือ่นําไปปฏิบัติอยางถูกตอง 

     

8. มีวิจารณญาณในการวิเคราะหขอมูลและปญหาตางๆ อยางรอบคอบ คัดเลือกขอมูลไปใชงานไดตรงประเด็น      

9. มีการตัดสินใจ รวดเร็ว ถูกตอง       

10. มีความสามารถที่จะปรับเปลี่ยนแผนงาน ดวยวิธีการที่หลากหลายเพื่อที่จะปฏิบัติงานนั้นใหประสบความสําเร็จ      

11. ใชคําถามในการสืบคน หาวิธีการปฏิบัติงานหรือผลลพัธที่ตองการไดอยางมีประสิทธิภาพ      

12. เปดใจกวางและยอมรับความคิดเหน็ของผูอื่นเพื่อใหงานที่ไดรับมอบหมายมีความสมบูรณ      

13. ดําเนินงานใหสําเร็จลุลวงโดยคํานึงถึงเปาหมายและความสาํเร็จของงานเปนหลัก      

หมายเหตุ : ขอความอนุเคราะหใหครูฝกประเมินผลลงในแบบฟอรมฉบับนี้ เมื่อสิ้นสุดการปฏิบตัิงานในแตละเดือน 
 

ขอคิดเห็นหรือเสนอแนะเพิ่มเติม 

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

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

 ลงชื่อ…………………………………………………………….  

 (………………………………………………….) 

 ครูฝก/อาจารยนิเทศ 

                                                                               วันที่.............เดือน.......................................พ.ศ................ 
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แบบประเมินผลทักษะการเรียนรู (LEARNING SKILLS) สําหรับครูฝก/อาจารยนิเทศ 

 

คําชี้แจง :  
ทักษะการเรียนรู (Learning Skills) หมายถึงทักษะทางวิชาการของนักศึกษาที่สามารถนําความรูความสามารถจาก

การไดศึกษาในสถานศึกษามาประยุกตใชในการฝกอาชีพในการศึกษาระบบทวิภาคีไดอยางมีประสิทธิภาพ และสามารถสราง
องคความรูใหมจากการปฏิบัติงานไดอยางเปนระบบและรวดเร็ว ภายใตการคําแนะนําของพนักงานที่ปรึกษาและอาจารยนิเทศ  

โปรดแสดงระดับคะแนนของทานโดยทําเครื่องหมาย ลงในชองหมายเลข 5, 4, 3, 2, 1 ตามความเห็นของทานในแตละ

หัวขอประเมิน  

5  หมายถึง   มากที่สุด   4  หมายถึง   มาก  

3  หมายถึง   ปานกลาง  2  หมายถึง   นอย  

1  หมายถึง   นอยท่ีสุด  

หัวขอประเมิน 
ระดับคะแนนที่ได 

5  4  3  2  1  

1. ประยุกตความรู ความสามารถไปสูการปฏิบัติงานไดอยางเหมาะสม      

2. มีความสามารถในการบริหารจัดการการเรียนรูของตนเองไดอยางเปนระบบ      

3. มีความคิดสรางสรรคในการปฏบิัติงาน      

4. มีวิธีการที่จะทาํความเขาใจทีไ่ดรับมอบหมายและกําหนดวิธกีารปฏิบตัิงานไดอยางเหมาะสมและทันทวงท ี      

5. วิเคราะหวางแผนและศึกษาความเปนไปไดจนเปนที่แนใจ กอนลงมือปฏิบัติงาน      

6. วางแผนและกาํหนดกิจกรรมปฏิบัติงานทีไ่ดรับมอบหมายใหเสร็จสิ้นไดอยางมีประสทิธภิาพและตามเปาหมาย      

7. รับรูคําสั่งจากผูบังคับบัญชาผานกระบวนการสังเกต จดบันทกึ การอาน การฟง และทาํความเขาใจ แปลความหมาย 

คําสั่งนั้นเพือ่นําไปปฏิบัติอยางถูกตอง 

     

8. มีวิจารณญาณในการวิเคราะหขอมูลและปญหาตางๆ อยางรอบคอบ คัดเลือกขอมูลไปใชงานไดตรงประเด็น      

9. มีการตัดสินใจ รวดเร็ว ถูกตอง       

10. มีความสามารถที่จะปรับเปลี่ยนแผนงาน ดวยวิธีการที่หลากหลายเพื่อที่จะปฏิบัติงานนั้นใหประสบความสําเร็จ      

11. ใชคําถามในการสืบคน หาวิธีการปฏิบัติงานหรือผลลัพธที่ตองการไดอยางมีประสิทธิภาพ      

12. เปดใจกวางและยอมรับความคิดเหน็ของผูอื่นเพื่อใหงานที่ไดรับมอบหมายมีความสมบูรณ      

13. ดําเนินงานใหสําเร็จลุลวงโดยคํานึงถึงเปาหมายและความสาํเร็จของงานเปนหลัก      

หมายเหตุ : ขอความอนุเคราะหใหครูฝกประเมินผลลงในแบบฟอรมฉบับนี้ เมื่อสิ้นสุดการปฏิบตัิงานในแตละเดือน 
 

ขอคิดเห็นหรือเสนอแนะเพิ่มเติม 

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

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

 ลงชื่อ…………………………………………………………….  

 (………………………………………………….) 

 ครูฝก/อาจารยนิเทศ 

                                                                               วันที่.............เดือน.......................................พ.ศ................ 
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แบบประเมินผลทักษะการเรียนรู (LEARNING SKILLS) สําหรับครูฝก/อาจารยนิเทศ 

 

คําชี้แจง :  
ทักษะการเรียนรู (Learning Skills) หมายถึงทักษะทางวิชาการของนักศึกษาที่สามารถนําความรูความสามารถจาก

การไดศึกษาในสถานศึกษามาประยุกตใชในการฝกอาชีพในการศึกษาระบบทวิภาคีไดอยางมีประสิทธิภาพ และสามารถสราง
องคความรูใหมจากการปฏิบัติงานไดอยางเปนระบบและรวดเร็ว ภายใตการคําแนะนําของพนักงานที่ปรึกษาและอาจารยนิเทศ  

โปรดแสดงระดับคะแนนของทานโดยทําเครื่องหมาย ลงในชองหมายเลข 5, 4, 3, 2, 1 ตามความเห็นของทานในแตละ

หัวขอประเมิน  

5  หมายถึง   มากที่สุด   4  หมายถึง   มาก  

3  หมายถึง   ปานกลาง  2  หมายถึง   นอย  

1  หมายถึง   นอยท่ีสุด  

หัวขอประเมิน 
ระดับคะแนนที่ได 

5  4  3  2  1  

1. ประยุกตความรู ความสามารถไปสูการปฏิบัติงานไดอยางเหมาะสม      

2. มีความสามารถในการบริหารจัดการการเรียนรูของตนเองไดอยางเปนระบบ      

3. มีความคิดสรางสรรคในการปฏิบัติงาน      

4. มีวิธีการที่จะทาํความเขาใจทีไ่ดรับมอบหมายและกําหนดวิธกีารปฏิบตัิงานไดอยางเหมาะสมและทันทวงท ี      

5. วิเคราะหวางแผนและศึกษาความเปนไปไดจนเปนที่แนใจ กอนลงมือปฏิบัติงาน      

6. วางแผนและกาํหนดกิจกรรมปฏิบัติงานทีไ่ดรับมอบหมายใหเสร็จสิ้นไดอยางมีประสทิธภิาพและตามเปาหมาย      

7. รับรูคําสั่งจากผูบังคับบัญชาผานกระบวนการสังเกต จดบันทกึ การอาน การฟง และทาํความเขาใจ แปลความหมาย 

คําสั่งนั้นเพือ่นําไปปฏิบัติอยางถูกตอง 

     

8. มีวิจารณญาณในการวิเคราะหขอมูลและปญหาตางๆ อยางรอบคอบ คัดเลือกขอมูลไปใชงานไดตรงประเด็น      

9. มีการตัดสินใจ รวดเร็ว ถูกตอง       

10. มีความสามารถที่จะปรับเปลี่ยนแผนงาน ดวยวิธีการที่หลากหลายเพื่อที่จะปฏิบัติงานนั้นใหประสบความสําเร็จ      

11. ใชคําถามในการสืบคน หาวิธีการปฏิบัติงานหรือผลลัพธที่ตองการไดอยางมีประสิทธิภาพ      

12. เปดใจกวางและยอมรับความคิดเหน็ของผูอื่นเพื่อใหงานที่ไดรับมอบหมายมีความสมบูรณ      

13. ดําเนินงานใหสําเร็จลุลวงโดยคํานึงถึงเปาหมายและความสาํเร็จของงานเปนหลัก      

หมายเหตุ : ขอความอนุเคราะหใหครูฝกประเมินผลลงในแบบฟอรมฉบับนี้ เมื่อสิ้นสุดการปฏิบตัิงานในแตละเดือน 
 

ขอคิดเห็นหรือเสนอแนะเพิ่มเติม 

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

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

 ลงชื่อ…………………………………………………………….  

 (………………………………………………….) 

 ครูฝก/อาจารยนิเทศ 

                                                                               วันที่.............เดือน.......................................พ.ศ................ 
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แบบประเมินผลทักษะการเรียนรู (LEARNING SKILLS) สําหรับครูฝก/อาจารยนิเทศ 

 

คําชี้แจง :  
ทักษะการเรียนรู (Learning Skills) หมายถึงทักษะทางวิชาการของนักศึกษาที่สามารถนําความรูความสามารถจาก

การไดศึกษาในสถานศึกษามาประยุกตใชในการฝกอาชีพในการศึกษาระบบทวิภาคีไดอยางมีประสิทธิภาพ และสามารถสราง
องคความรูใหมจากการปฏิบัติงานไดอยางเปนระบบและรวดเร็ว ภายใตการคําแนะนําของพนักงานที่ปรึกษาและอาจารยนิเทศ  

โปรดแสดงระดับคะแนนของทานโดยทําเครื่องหมาย ลงในชองหมายเลข 5, 4, 3, 2, 1 ตามความเห็นของทานในแตละ

หัวขอประเมิน  

5  หมายถึง   มากที่สุด   4  หมายถึง   มาก  

3  หมายถึง   ปานกลาง  2  หมายถึง   นอย  

1  หมายถึง   นอยท่ีสุด  

หัวขอประเมิน 
ระดับคะแนนที่ได 

5  4  3  2  1  

1. ประยุกตความรู ความสามารถไปสูการปฏิบัติงานไดอยางเหมาะสม      

2. มีความสามารถในการบริหารจัดการการเรียนรูของตนเองไดอยางเปนระบบ      

3. มีความคิดสรางสรรคในการปฏิบัติงาน      

4. มีวิธีการที่จะทาํความเขาใจทีไ่ดรับมอบหมายและกําหนดวิธกีารปฏิบตัิงานไดอยางเหมาะสมและทันทวงท ี      

5. วิเคราะหวางแผนและศึกษาความเปนไปไดจนเปนที่แนใจ กอนลงมือปฏิบัติงาน      

6. วางแผนและกาํหนดกิจกรรมปฏิบัติงานทีไ่ดรับมอบหมายใหเสร็จสิ้นไดอยางมีประสทิธภิาพและตามเปาหมาย      

7. รับรูคําสั่งจากผูบังคับบัญชาผานกระบวนการสังเกต จดบันทกึ การอาน การฟง และทาํความเขาใจ แปลความหมาย 

คําสั่งนั้นเพือ่นําไปปฏิบัติอยางถูกตอง 

     

8. มีวิจารณญาณในการวิเคราะหขอมูลและปญหาตางๆ อยางรอบคอบ คัดเลือกขอมูลไปใชงานไดตรงประเด็น      

9. มีการตัดสินใจ รวดเร็ว ถูกตอง       

10. มีความสามารถที่จะปรับเปลี่ยนแผนงาน ดวยวิธีการที่หลากหลายเพื่อที่จะปฏิบัติงานนั้นใหประสบความสําเร็จ      

11. ใชคําถามในการสืบคน หาวิธีการปฏิบัติงานหรือผลลัพธที่ตองการไดอยางมีประสิทธิภาพ      

12. เปดใจกวางและยอมรับความคิดเหน็ของผูอื่นเพื่อใหงานที่ไดรับมอบหมายมีความสมบูรณ      

13. ดําเนินงานใหสําเร็จลุลวงโดยคํานึงถึงเปาหมายและความสาํเร็จของงานเปนหลัก      

หมายเหตุ : ขอความอนุเคราะหใหครูฝกประเมินผลลงในแบบฟอรมฉบับนี้ เมื่อสิ้นสุดการปฏิบตัิงานในแตละเดือน 
 

ขอคิดเห็นหรือเสนอแนะเพิ่มเติม 

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

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

 ลงชื่อ…………………………………………………………….  

 (………………………………………………….) 

 ครูฝก/อาจารยนิเทศ 

                                                                               วันที่.............เดือน.......................................พ.ศ................ 
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แบบประเมินผลทักษะการเรียนรู (LEARNING SKILLS) สําหรับครูฝก/อาจารยนิเทศ 

 

คําชี้แจง :  
ทักษะการเรียนรู (Learning Skills) หมายถึงทักษะทางวิชาการของนักศึกษาที่สามารถนําความรูความสามารถจาก

การไดศึกษาในสถานศึกษามาประยุกตใชในการฝกอาชีพในการศึกษาระบบทวิภาคีไดอยางมีประสิทธิภาพ และสามารถสราง
องคความรูใหมจากการปฏิบัติงานไดอยางเปนระบบและรวดเร็ว ภายใตการคําแนะนําของพนักงานที่ปรึกษาและอาจารยนิเทศ  

โปรดแสดงระดับคะแนนของทานโดยทําเครื่องหมาย ลงในชองหมายเลข 5, 4, 3, 2, 1 ตามความเห็นของทานในแตละ

หัวขอประเมิน  

5  หมายถึง   มากที่สุด   4  หมายถึง   มาก  

3  หมายถึง   ปานกลาง  2  หมายถึง   นอย  

1  หมายถึง   นอยท่ีสุด  

หัวขอประเมิน 
ระดับคะแนนที่ได 

5  4  3  2  1  

1. ประยุกตความรู ความสามารถไปสูการปฏิบัติงานไดอยางเหมาะสม      

2. มีความสามารถในการบริหารจัดการการเรียนรูของตนเองไดอยางเปนระบบ      

3. มีความคิดสรางสรรคในการปฏิบัติงาน      

4. มีวิธีการที่จะทาํความเขาใจทีไ่ดรับมอบหมายและกําหนดวิธกีารปฏิบตัิงานไดอยางเหมาะสมและทันทวงท ี      

5. วิเคราะหวางแผนและศึกษาความเปนไปไดจนเปนที่แนใจ กอนลงมือปฏิบัติงาน      

6. วางแผนและกาํหนดกิจกรรมปฏิบัติงานทีไ่ดรับมอบหมายใหเสร็จสิ้นไดอยางมีประสทิธภิาพและตามเปาหมาย      

7. รับรูคําสั่งจากผูบังคับบัญชาผานกระบวนการสังเกต จดบันทกึ การอาน การฟง และทาํความเขาใจ แปลความหมาย 

คําสั่งนั้นเพือ่นําไปปฏิบัติอยางถูกตอง 

     

8. มีวิจารณญาณในการวิเคราะหขอมูลและปญหาตางๆ อยางรอบคอบ คัดเลือกขอมูลไปใชงานไดตรงประเด็น      

9. มีการตัดสินใจ รวดเร็ว ถูกตอง       

10. มีความสามารถที่จะปรับเปลี่ยนแผนงาน ดวยวิธีการที่หลากหลายเพื่อที่จะปฏิบัติงานนั้นใหประสบความสําเร็จ      

11. ใชคําถามในการสืบคน หาวิธีการปฏิบัติงานหรือผลลัพธที่ตองการไดอยางมีประสิทธิภาพ      

12. เปดใจกวางและยอมรับความคิดเหน็ของผูอื่นเพื่อใหงานที่ไดรับมอบหมายมีความสมบูรณ      

13. ดําเนินงานใหสําเร็จลุลวงโดยคํานึงถึงเปาหมายและความสาํเร็จของงานเปนหลัก      

หมายเหตุ : ขอความอนุเคราะหใหครูฝกประเมินผลลงในแบบฟอรมฉบับนี้ เมื่อสิ้นสุดการปฏิบตัิงานในแตละเดือน 
 

ขอคิดเห็นหรือเสนอแนะเพิ่มเติม 

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

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

 ลงชื่อ…………………………………………………………….  

 (………………………………………………….) 

 ครูฝก/อาจารยนิเทศ 

                                                                               วันที่.............เดือน.......................................พ.ศ................ 
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แบบประเมินผลทักษะการเรียนรู (LEARNING SKILLS) สําหรับครูฝก/อาจารยนิเทศ 

 

คําชี้แจง :  
ทักษะการเรียนรู (Learning Skills) หมายถึงทักษะทางวิชาการของนักศึกษาที่สามารถนําความรูความสามารถจาก

การไดศึกษาในสถานศึกษามาประยุกตใชในการฝกอาชพีในการศึกษาระบบทวิภาคีไดอยางมีประสิทธิภาพ และสามารถสราง
องคความรูใหมจากการปฏิบัติงานไดอยางเปนระบบและรวดเร็ว ภายใตการคําแนะนําของพนักงานที่ปรึกษาและอาจารยนิเทศ  

โปรดแสดงระดับคะแนนของทานโดยทําเครื่องหมาย ลงในชองหมายเลข 5, 4, 3, 2, 1 ตามความเห็นของทานในแตละ

หัวขอประเมิน  

5  หมายถึง   มากที่สุด   4  หมายถึง   มาก  

3  หมายถึง   ปานกลาง  2  หมายถึง   นอย  

1  หมายถึง   นอยท่ีสุด  

หัวขอประเมิน 
ระดับคะแนนที่ได 

5  4  3  2  1  

1. ประยุกตความรู ความสามารถไปสูการปฏิบัติงานไดอยางเหมาะสม      

2. มีความสามารถในการบริหารจัดการการเรียนรูของตนเองไดอยางเปนระบบ      

3. มีความคิดสรางสรรคในการปฏิบัติงาน      

4. มีวิธีการที่จะทาํความเขาใจทีไ่ดรับมอบหมายและกําหนดวิธกีารปฏิบตัิงานไดอยางเหมาะสมและทันทวงท ี      

5. วิเคราะหวางแผนและศึกษาความเปนไปไดจนเปนที่แนใจ กอนลงมือปฏิบัติงาน      

6. วางแผนและกาํหนดกิจกรรมปฏิบัติงานทีไ่ดรับมอบหมายใหเสร็จสิ้นไดอยางมีประสทิธภิาพและตามเปาหมาย      

7. รับรูคําสั่งจากผูบังคับบัญชาผานกระบวนการสังเกต จดบันทกึ การอาน การฟง และทาํความเขาใจ แปลความหมาย 

คําสั่งนั้นเพือ่นําไปปฏิบัติอยางถูกตอง 

     

8. มีวิจารณญาณในการวิเคราะหขอมูลและปญหาตางๆ อยางรอบคอบ คัดเลือกขอมูลไปใชงานไดตรงประเด็น      

9. มีการตัดสินใจ รวดเร็ว ถูกตอง       

10. มีความสามารถที่จะปรับเปลี่ยนแผนงาน ดวยวิธีการที่หลากหลายเพื่อที่จะปฏิบัติงานนั้นใหประสบความสําเร็จ      

11. ใชคําถามในการสืบคน หาวิธีการปฏิบัติงานหรือผลลัพธที่ตองการไดอยางมีประสิทธิภาพ      

12. เปดใจกวางและยอมรับความคิดเหน็ของผูอื่นเพื่อใหงานที่ไดรับมอบหมายมีความสมบูรณ      

13. ดําเนินงานใหสําเร็จลุลวงโดยคํานึงถึงเปาหมายและความสาํเร็จของงานเปนหลัก      

หมายเหตุ : ขอความอนุเคราะหใหครูฝกประเมินผลลงในแบบฟอรมฉบับนี้ เมื่อสิ้นสุดการปฏิบตัิงานในแตละเดือน 
 

ขอคิดเห็นหรือเสนอแนะเพิ่มเติม 

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

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

 ลงช่ือ…………………………………………………………….  

 (………………………………………………….) 

 ครูฝก/อาจารยนิเทศ 

                                                                               วันที่.............เดือน.......................................พ.ศ................ 
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แบบประเมินผลทักษะการเรียนรู (LEARNING SKILLS) สําหรับครูฝก/อาจารยนิเทศ 

 

คําชี้แจง :  
ทักษะการเรียนรู (Learning Skills) หมายถึงทักษะทางวิชาการของนักศึกษาที่สามารถนําความรูความสามารถจาก

การไดศึกษาในสถานศึกษามาประยุกตใชในการฝกอาชีพในการศึกษาระบบทวิภาคีไดอยางมีประสิทธิภาพ และสามารถสราง
องคความรูใหมจากการปฏิบัติงานไดอยางเปนระบบและรวดเร็ว ภายใตการคําแนะนําของพนักงานที่ปรึกษาและอาจารยนิเทศ  

โปรดแสดงระดับคะแนนของทานโดยทําเครื่องหมาย ลงในชองหมายเลข 5, 4, 3, 2, 1 ตามความเห็นของทานในแตละ

หัวขอประเมิน  

5  หมายถึง   มากที่สุด   4  หมายถึง   มาก  

3  หมายถึง   ปานกลาง  2  หมายถึง   นอย  

1  หมายถึง   นอยท่ีสุด  

หัวขอประเมิน 
ระดับคะแนนที่ได 

5  4  3  2  1  

1. ประยุกตความรู ความสามารถไปสูการปฏิบัติงานไดอยางเหมาะสม      

2. มีความสามารถในการบริหารจัดการการเรียนรูของตนเองไดอยางเปนระบบ      

3. มีความคิดสรางสรรคในการปฏิบัติงาน      

4. มีวิธีการที่จะทาํความเขาใจทีไ่ดรับมอบหมายและกําหนดวิธกีารปฏิบตัิงานไดอยางเหมาะสมและทันทวงท ี      

5. วิเคราะหวางแผนและศึกษาความเปนไปไดจนเปนที่แนใจ กอนลงมือปฏิบัติงาน      

6. วางแผนและกาํหนดกิจกรรมปฏิบัติงานทีไ่ดรับมอบหมายใหเสร็จสิ้นไดอยางมีประสทิธภิาพและตามเปาหมาย      

7. รับรูคําสั่งจากผูบังคับบัญชาผานกระบวนการสังเกต จดบันทกึ การอาน การฟง และทาํความเขาใจ แปลความหมาย 

คําสั่งนั้นเพือ่นําไปปฏิบัติอยางถูกตอง 

     

8. มีวิจารณญาณในการวิเคราะหขอมูลและปญหาตางๆ อยางรอบคอบ คัดเลือกขอมูลไปใชงานไดตรงประเด็น      

9. มีการตัดสินใจ รวดเร็ว ถูกตอง       

10. มีความสามารถที่จะปรับเปลี่ยนแผนงาน ดวยวิธีการที่หลากหลายเพื่อที่จะปฏิบัติงานนั้นใหประสบความสําเร็จ      

11. ใชคําถามในการสืบคน หาวิธีการปฏิบัติงานหรือผลลัพธที่ตองการไดอยางมีประสิทธิภาพ      

12. เปดใจกวางและยอมรับความคิดเหน็ของผูอื่นเพื่อใหงานที่ไดรับมอบหมายมีความสมบูรณ      

13. ดําเนินงานใหสําเร็จลุลวงโดยคํานึงถึงเปาหมายและความสาํเร็จของงานเปนหลัก      

หมายเหตุ : ขอความอนุเคราะหใหครูฝกประเมินผลลงในแบบฟอรมฉบับนี้ เมื่อสิ้นสุดการปฏิบตัิงานในแตละเดือน 
 

ขอคิดเห็นหรือเสนอแนะเพิ่มเติม 

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

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

 ลงชื่อ…………………………………………………………….  

 (………………………………………………….) 

 ครูฝก/อาจารยนิเทศ 

                                                                               วันที่.............เดือน.......................................พ.ศ................ 
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แบบประเมินผลทักษะการเรียนรู (LEARNING SKILLS) สําหรับครูฝก/อาจารยนิเทศ 

 

คําชี้แจง :  
ทักษะการเรียนรู (Learning Skills) หมายถึงทักษะทางวิชาการของนักศึกษาที่สามารถนําความรูความสามารถจาก

การไดศึกษาในสถานศึกษามาประยุกตใชในการฝกอาชีพในการศึกษาระบบทวิภาคีไดอยางมีประสิทธิภาพ และสามารถสราง
องคความรูใหมจากการปฏบิัติงานไดอยางเปนระบบและรวดเร็ว ภายใตการคําแนะนําของพนักงานที่ปรึกษาและอาจารยนิเทศ  

โปรดแสดงระดับคะแนนของทานโดยทําเครื่องหมาย ลงในชองหมายเลข 5, 4, 3, 2, 1 ตามความเห็นของทานในแตละ

หัวขอประเมิน  

5  หมายถึง   มากที่สุด   4  หมายถึง   มาก  

3  หมายถึง   ปานกลาง  2  หมายถึง   นอย  

1  หมายถึง   นอยท่ีสุด  

หัวขอประเมิน 
ระดับคะแนนที่ได 

5  4  3  2  1  

1. ประยุกตความรู ความสามารถไปสูการปฏิบัติงานไดอยางเหมาะสม      

2. มีความสามารถในการบริหารจัดการการเรียนรูของตนเองไดอยางเปนระบบ      

3. มีความคิดสรางสรรคในการปฏิบัติงาน      

4. มีวิธีการที่จะทาํความเขาใจทีไ่ดรับมอบหมายและกําหนดวิธกีารปฏิบตัิงานไดอยางเหมาะสมและทันทวงท ี      

5. วิเคราะหวางแผนและศึกษาความเปนไปไดจนเปนที่แนใจ กอนลงมือปฏิบัติงาน      

6. วางแผนและกาํหนดกิจกรรมปฏิบัติงานทีไ่ดรับมอบหมายใหเสรจ็สิ้นไดอยางมีประสทิธภิาพและตามเปาหมาย      

7. รับรูคําสั่งจากผูบังคับบัญชาผานกระบวนการสังเกต จดบันทกึ การอาน การฟง และทาํความเขาใจ แปลความหมาย 

คําสั่งนั้นเพือ่นําไปปฏิบัติอยางถูกตอง 

     

8. มีวิจารณญาณในการวิเคราะหขอมูลและปญหาตางๆ อยางรอบคอบ คัดเลอืกขอมูลไปใชงานไดตรงประเด็น      

9. มีการตัดสินใจ รวดเร็ว ถูกตอง       

10. มีความสามารถที่จะปรับเปลี่ยนแผนงาน ดวยวิธีการที่หลากหลายเพื่อที่จะปฏิบัติงานนั้นใหประสบความสําเร็จ      

11. ใชคําถามในการสืบคน หาวิธีการปฏิบัติงานหรือผลลัพธที่ตองการไดอยางมีประสิทธิภาพ      

12. เปดใจกวางและยอมรับความคิดเหน็ของผูอื่นเพื่อใหงานที่ไดรับมอบหมายมีความสมบูรณ      

13. ดําเนินงานใหสําเร็จลุลวงโดยคํานึงถึงเปาหมายและความสาํเร็จของงานเปนหลัก      

หมายเหตุ : ขอความอนุเคราะหใหครูฝกประเมินผลลงในแบบฟอรมฉบับนี้ เมื่อสิ้นสุดการปฏิบตัิงานในแตละเดือน 
 

ขอคิดเห็นหรือเสนอแนะเพิ่มเติม 

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

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

 ลงชื่อ…………………………………………………………….  

 (………………………………………………….) 

 ครูฝก/อาจารยนิเทศ 

                                                                               วันที่.............เดือน.......................................พ.ศ................ 
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แบบประเมินผลทักษะการเรียนรู (LEARNING SKILLS) สําหรับครูฝก/อาจารยนิเทศ 

 

คําชี้แจง :  
ทักษะการเรียนรู (Learning Skills) หมายถึงทักษะทางวิชาการของนักศึกษาที่สามารถนําความรูความสามารถจาก

การไดศึกษาในสถานศึกษามาประยุกตใชในการฝกอาชีพในการศึกษาระบบทวิภาคีไดอยางมีประสิทธิภาพ และสามารถสราง
องคความรูใหมจากการปฏิบัติงานไดอยางเปนระบบและรวดเร็ว ภายใตการคําแนะนําของพนักงานที่ปรึกษาและอาจารยนิเทศ  

โปรดแสดงระดับคะแนนของทานโดยทําเครื่องหมาย ลงในชองหมายเลข 5, 4, 3, 2, 1 ตามความเห็นของทานในแตละ

หัวขอประเมิน  

5  หมายถึง   มากที่สุด   4  หมายถึง   มาก  

3  หมายถึง   ปานกลาง  2  หมายถึง   นอย  

1  หมายถึง   นอยท่ีสุด  

หัวขอประเมิน 
ระดับคะแนนที่ได 

5  4  3  2  1  

1. ประยุกตความรู ความสามารถไปสูการปฏิบัติงานไดอยางเหมาะสม      

2. มีความสามารถในการบริหารจัดการการเรียนรูของตนเองไดอยางเปนระบบ      

3. มีความคิดสรางสรรคในการปฏิบัติงาน      

4. มีวิธีการที่จะทาํความเขาใจทีไ่ดรับมอบหมายและกําหนดวิธกีารปฏิบตัิงานไดอยางเหมาะสมและทันทวงท ี      

5. วิเคราะหวางแผนและศึกษาความเปนไปไดจนเปนที่แนใจ กอนลงมือปฏิบัติงาน      

6. วางแผนและกาํหนดกิจกรรมปฏิบัติงานทีไ่ดรับมอบหมายใหเสร็จสิ้นไดอยางมีประสทิธภิาพและตามเปาหมาย      

7. รับรูคําสั่งจากผูบังคับบัญชาผานกระบวนการสังเกต จดบันทกึ การอาน การฟง และทาํความเขาใจ แปลความหมาย 

คําสั่งนั้นเพือ่นําไปปฏิบัติอยางถูกตอง 

     

8. มีวิจารณญาณในการวิเคราะหขอมูลและปญหาตางๆ อยางรอบคอบ คัดเลือกขอมูลไปใชงานไดตรงประเด็น      

9. มีการตัดสินใจ รวดเร็ว ถูกตอง       

10. มีความสามารถที่จะปรับเปลี่ยนแผนงาน ดวยวิธีการที่หลากหลายเพื่อที่จะปฏิบัติงานนั้นใหประสบความสําเร็จ      

11. ใชคําถามในการสืบคน หาวิธีการปฏิบัติงานหรือผลลัพธที่ตองการไดอยางมีประสิทธิภาพ      

12. เปดใจกวางและยอมรับความคิดเหน็ของผูอื่นเพื่อใหงานที่ไดรับมอบหมายมีความสมบูรณ      

13. ดําเนินงานใหสําเร็จลุลวงโดยคํานึงถึงเปาหมายและความสาํเร็จของงานเปนหลัก      

หมายเหตุ : ขอความอนุเคราะหใหครูฝกประเมินผลลงในแบบฟอรมฉบับนี้ เมื่อสิ้นสุดการปฏิบตัิงานในแตละเดือน 
 

ขอคิดเห็นหรือเสนอแนะเพิ่มเติม 

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

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

 ลงชื่อ…………………………………………………………….  

 (………………………………………………….) 

 ครูฝก/อาจารยนิเทศ 

                                                                               วันที่.............เดือน.......................................พ.ศ................ 
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แบบประเมินผลทักษะการเรียนรู (LEARNING SKILLS) สําหรับครูฝก/อาจารยนิเทศ 

 

คําชี้แจง :  
ทักษะการเรียนรู (Learning Skills) หมายถึงทักษะทางวิชาการของนักศึกษาที่สามารถนําความรูความสามารถจาก

การไดศึกษาในสถานศึกษามาประยุกตใชในการฝกอาชีพในการศึกษาระบบทวิภาคีไดอยางมีประสิทธิภาพ และสามารถสราง
องคความรูใหมจากการปฏิบัติงานไดอยางเปนระบบและรวดเร็ว ภายใตการคําแนะนําของพนักงานที่ปรึกษาและอาจารยนเิทศ  

โปรดแสดงระดับคะแนนของทานโดยทําเครื่องหมาย ลงในชองหมายเลข 5, 4, 3, 2, 1 ตามความเห็นของทานในแตละ

หัวขอประเมิน  

5  หมายถึง   มากที่สุด   4  หมายถึง   มาก  

3  หมายถึง   ปานกลาง  2  หมายถึง   นอย  

1  หมายถึง   นอยท่ีสุด  

หัวขอประเมิน 
ระดับคะแนนที่ได 

5  4  3  2  1  

1. ประยุกตความรู ความสามารถไปสูการปฏิบัติงานไดอยางเหมาะสม      

2. มีความสามารถในการบริหารจัดการการเรียนรูของตนเองไดอยางเปนระบบ      

3. มีความคิดสรางสรรคในการปฏิบัติงาน      

4. มีวิธีการที่จะทาํความเขาใจทีไ่ดรับมอบหมายและกําหนดวิธกีารปฏิบตัิงานไดอยางเหมาะสมและทันทวงท ี      

5. วิเคราะหวางแผนและศึกษาความเปนไปไดจนเปนที่แนใจ กอนลงมือปฏิบัติงาน      

6. วางแผนและกาํหนดกิจกรรมปฏิบัติงานทีไ่ดรับมอบหมายใหเสร็จสิ้นไดอยางมีประสทิธภิาพและตามเปาหมาย      

7. รับรูคําสั่งจากผูบังคับบัญชาผานกระบวนการสังเกต จดบันทกึ การอาน การฟง และทาํความเขาใจ แปลความหมาย 

คําสั่งนั้นเพือ่นําไปปฏิบัติอยางถูกตอง 

     

8. มีวิจารณญาณในการวิเคราะหขอมูลและปญหาตางๆ อยางรอบคอบ คัดเลือกขอมูลไปใชงานไดตรงประเด็น      

9. มีการตัดสินใจ รวดเร็ว ถูกตอง       

10. มีความสามารถที่จะปรับเปลี่ยนแผนงาน ดวยวิธีการที่หลากหลายเพื่อที่จะปฏิบัติงานนั้นใหประสบความสําเร็จ      

11. ใชคําถามในการสืบคน หาวิธีการปฏิบัติงานหรือผลลัพธที่ตองการไดอยางมีประสิทธิภาพ      

12. เปดใจกวางและยอมรับความคิดเหน็ของผูอื่นเพื่อใหงานที่ไดรับมอบหมายมีความสมบูรณ      

13. ดําเนินงานใหสําเร็จลุลวงโดยคํานึงถึงเปาหมายและความสาํเร็จของงานเปนหลัก      

หมายเหตุ : ขอความอนุเคราะหใหครูฝกประเมินผลลงในแบบฟอรมฉบับนี้ เมื่อสิ้นสุดการปฏิบตัิงานในแตละเดือน 
 

ขอคิดเห็นหรือเสนอแนะเพิ่มเติม 

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

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

 ลงชื่อ…………………………………………………………….  

 (………………………………………………….) 

 ครูฝก/อาจารยนิเทศ 

                                                                               วันที่.............เดือน.......................................พ.ศ................ 
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แบบประเมินผลทักษะการเรียนรู (LEARNING SKILLS) สําหรับครูฝก/อาจารยนิเทศ 

 

คําชี้แจง :  
ทักษะการเรียนรู (Learning Skills) หมายถึงทักษะทางวิชาการของนักศึกษาที่สามารถนําความรูความสามารถจาก

การไดศึกษาในสถานศึกษามาประยุกตใชในการฝกอาชีพในการศึกษาระบบทวิภาคีไดอยางมีประสิทธิภาพ และสามารถสราง
องคความรูใหมจากการปฏิบัติงานไดอยางเปนระบบและรวดเร็ว ภายใตการคําแนะนําของพนักงานที่ปรึกษาและอาจารยนิเทศ  

โปรดแสดงระดับคะแนนของทานโดยทําเครื่องหมาย ลงในชองหมายเลข 5, 4, 3, 2, 1 ตามความเห็นของทานในแตละ

หัวขอประเมิน  

5  หมายถึง   มากที่สุด   4  หมายถึง   มาก  

3  หมายถึง   ปานกลาง  2  หมายถึง   นอย  

1  หมายถึง   นอยท่ีสุด  

หัวขอประเมิน 
ระดับคะแนนที่ได 

5  4  3  2  1  

1. ประยุกตความรู ความสามารถไปสูการปฏิบัติงานไดอยางเหมาะสม      

2. มีความสามารถในการบริหารจัดการการเรียนรูของตนเองไดอยางเปนระบบ      

3. มีความคิดสรางสรรคในการปฏิบัติงาน      

4. มีวิธีการที่จะทาํความเขาใจทีไ่ดรับมอบหมายและกําหนดวิธกีารปฏิบัติงานไดอยางเหมาะสมและทันทวงท ี      

5. วิเคราะหวางแผนและศึกษาความเปนไปไดจนเปนที่แนใจ กอนลงมือปฏิบัติงาน      

6. วางแผนและกาํหนดกิจกรรมปฏิบัติงานทีไ่ดรับมอบหมายใหเสร็จสิ้นไดอยางมีประสทิธภิาพและตามเปาหมาย      

7. รับรูคําสั่งจากผูบังคับบัญชาผานกระบวนการสังเกต จดบันทกึ การอาน การฟง และทาํความเขาใจ แปลความหมาย 

คําสั่งนั้นเพือ่นําไปปฏิบัติอยางถูกตอง 

     

8. มีวิจารณญาณในการวิเคราะหขอมูลและปญหาตางๆ อยางรอบคอบ คัดเลือกขอมูลไปใชงานไดตรงประเด็น      

9. มีการตัดสินใจ รวดเร็ว ถูกตอง       

10. มีความสามารถที่จะปรับเปลี่ยนแผนงาน ดวยวิธีการที่หลากหลายเพื่อที่จะปฏิบัติงานนั้นใหประสบความสําเร็จ      

11. ใชคําถามในการสืบคน หาวิธีการปฏิบัติงานหรือผลลัพธที่ตองการไดอยางมีประสิทธิภาพ      

12. เปดใจกวางและยอมรับความคิดเหน็ของผูอื่นเพื่อใหงานที่ไดรับมอบหมายมีความสมบูรณ      

13. ดําเนินงานใหสําเร็จลุลวงโดยคํานึงถึงเปาหมายและความสาํเร็จของงานเปนหลัก      

หมายเหตุ : ขอความอนุเคราะหใหครูฝกประเมินผลลงในแบบฟอรมฉบับนี้ เมื่อสิ้นสุดการปฏิบตัิงานในแตละเดือน 
 

ขอคิดเห็นหรือเสนอแนะเพิ่มเติม 

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

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

 ลงชื่อ…………………………………………………………….  

 (………………………………………………….) 

 ครูฝก/อาจารยนิเทศ 

                                                                               วันที.่............เดือน.......................................พ.ศ................ 
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แบบประเมินผลทักษะการเรียนรู (LEARNING SKILLS) สําหรับครูฝก/อาจารยนิเทศ 

 

คําชี้แจง :  
ทักษะการเรียนรู (Learning Skills) หมายถึงทักษะทางวิชาการของนักศึกษาที่สามารถนําความรูความสามารถจาก

การไดศึกษาในสถานศึกษามาประยุกตใชในการฝกอาชีพในการศึกษาระบบทวิภาคีไดอยางมีประสิทธิภาพ และสามารถสราง
องคความรูใหมจากการปฏิบัติงานไดอยางเปนระบบและรวดเร็ว ภายใตการคําแนะนําของพนักงานที่ปรึกษาและอาจารยนิเทศ  

โปรดแสดงระดับคะแนนของทานโดยทําเครื่องหมาย ลงในชองหมายเลข 5, 4, 3, 2, 1 ตามความเห็นของทานในแตละ

หัวขอประเมิน  

5  หมายถึง   มากที่สุด   4  หมายถึง   มาก  

3  หมายถึง   ปานกลาง  2  หมายถึง   นอย  

1  หมายถึง   นอยท่ีสุด  

หัวขอประเมิน 
ระดับคะแนนที่ได 

5  4  3  2  1  

1. ประยุกตความรู ความสามารถไปสูการปฏิบัติงานไดอยางเหมาะสม      

2. มีความสามารถในการบริหารจัดการการเรียนรูของตนเองไดอยางเปนระบบ      

3. มีความคิดสรางสรรคในการปฏิบัติงาน      

4. มีวิธีการที่จะทาํความเขาใจทีไ่ดรับมอบหมายและกําหนดวิธกีารปฏิบตัิงานไดอยางเหมาะสมและทันทวงท ี      

5. วิเคราะหวางแผนและศึกษาความเปนไปไดจนเปนที่แนใจ กอนลงมือปฏิบัติงาน      

6. วางแผนและกาํหนดกิจกรรมปฏิบัติงานทีไ่ดรับมอบหมายใหเสร็จสิ้นไดอยางมีประสทิธภิาพและตามเปาหมาย      

7. รับรูคําสั่งจากผูบังคับบัญชาผานกระบวนการสังเกต จดบันทกึ การอาน การฟง และทาํความเขาใจ แปลความหมาย 

คําสั่งนั้นเพือ่นําไปปฏิบัติอยางถูกตอง 

     

8. มีวิจารณญาณในการวิเคราะหขอมูลและปญหาตางๆ อยางรอบคอบ คัดเลือกขอมูลไปใชงานไดตรงประเด็น      

9. มีการตัดสินใจ รวดเร็ว ถูกตอง       

10. มีความสามารถที่จะปรับเปลี่ยนแผนงาน ดวยวิธีการที่หลากหลายเพื่อที่จะปฏิบัติงานนั้นใหประสบความสําเร็จ      

11. ใชคําถามในการสืบคน หาวิธีการปฏิบัติงานหรือผลลัพธที่ตองการไดอยางมีประสิทธิภาพ      

12. เปดใจกวางและยอมรับความคิดเหน็ของผูอื่นเพื่อใหงานที่ไดรับมอบหมายมีความสมบูรณ      

13. ดําเนินงานใหสําเร็จลุลวงโดยคํานึงถึงเปาหมายและความสาํเร็จของงานเปนหลัก      

หมายเหตุ : ขอความอนุเคราะหใหครูฝกประเมินผลลงในแบบฟอรมฉบับนี้ เมื่อสิ้นสุดการปฏิบตัิงานในแตละเดือน 
 

ขอคิดเห็นหรือเสนอแนะเพิ่มเติม 

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

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

 ลงชื่อ…………………………………………………………….  

 (………………………………………………….) 

 ครูฝก/อาจารยนิเทศ 

                                                                               วันที่.............เดือน.......................................พ.ศ................ 
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แบบประเมินผลทักษะการเรียนรู (LEARNING SKILLS) สําหรับครูฝก/อาจารยนิเทศ 

 

คําชี้แจง :  
ทักษะการเรียนรู (Learning Skills) หมายถึงทักษะทางวิชาการของนักศึกษาที่สามารถนําความรูความสามารถจาก

การไดศึกษาในสถานศึกษามาประยุกตใชในการฝกอาชีพในการศึกษาระบบทวิภาคีไดอยางมีประสิทธิภาพ และสามารถสราง
องคความรูใหมจากการปฏิบัติงานไดอยางเปนระบบและรวดเร็ว ภายใตการคําแนะนําของพนักงานที่ปรึกษาและอาจารยนิเทศ  

โปรดแสดงระดับคะแนนของทานโดยทําเครื่องหมาย ลงในชองหมายเลข 5, 4, 3, 2, 1 ตามความเห็นของทานในแตละ

หัวขอประเมิน  

5  หมายถึง   มากที่สุด   4  หมายถึง   มาก  

3  หมายถึง   ปานกลาง  2  หมายถึง   นอย  

1  หมายถึง   นอยท่ีสุด  

หัวขอประเมิน 
ระดับคะแนนที่ได 

5  4  3  2  1  

1. ประยุกตความรู ความสามารถไปสูการปฏิบัติงานไดอยางเหมาะสม      

2. มีความสามารถในการบริหารจัดการการเรียนรูของตนเองไดอยางเปนระบบ      

3. มีความคิดสรางสรรคในการปฏิบัติงาน      

4. มีวิธีการที่จะทาํความเขาใจทีไ่ดรับมอบหมายและกําหนดวิธกีารปฏิบตัิงานไดอยางเหมาะสมและทันทวงท ี      

5. วิเคราะหวางแผนและศึกษาความเปนไปไดจนเปนที่แนใจ กอนลงมือปฏิบัติงาน      

6. วางแผนและกาํหนดกิจกรรมปฏิบัติงานทีไ่ดรับมอบหมายใหเสร็จสิ้นไดอยางมีประสทิธภิาพและตามเปาหมาย      

7. รับรูคําสั่งจากผูบังคับบัญชาผานกระบวนการสังเกต จดบันทกึ การอาน การฟง และทาํความเขาใจ แปลความหมาย 

คําสั่งนั้นเพือ่นําไปปฏิบัติอยางถูกตอง 

     

8. มีวิจารณญาณในการวิเคราะหขอมูลและปญหาตางๆ อยางรอบคอบ คัดเลือกขอมูลไปใชงานไดตรงประเด็น      

9. มีการตัดสินใจ รวดเร็ว ถูกตอง       

10. มีความสามารถที่จะปรับเปลี่ยนแผนงาน ดวยวิธีการที่หลากหลายเพื่อที่จะปฏิบัติงานนั้นใหประสบความสําเร็จ      

11. ใชคําถามในการสืบคน หาวิธีการปฏิบัติงานหรือผลลัพธที่ตองการไดอยางมีประสิทธิภาพ      

12. เปดใจกวางและยอมรับความคิดเหน็ของผูอื่นเพื่อใหงานที่ไดรับมอบหมายมีความสมบูรณ      

13. ดําเนินงานใหสําเร็จลุลวงโดยคํานึงถึงเปาหมายและความสาํเร็จของงานเปนหลัก      

หมายเหตุ : ขอความอนุเคราะหใหครูฝกประเมินผลลงในแบบฟอรมฉบับนี้ เมื่อสิ้นสุดการปฏิบตัิงานในแตละเดือน 
 

ขอคิดเห็นหรือเสนอแนะเพิ่มเติม 

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

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

 ลงชื่อ…………………………………………………………….  

 (………………………………………………….) 

 ครูฝก/อาจารยนิเทศ 

                                                                               วันที่.............เดือน.......................................พ.ศ................ 
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แบบประเมินผลทักษะการเรียนรู (LEARNING SKILLS) สําหรับครูฝก/อาจารยนิเทศ 

 

คําชี้แจง :  
ทักษะการเรียนรู (Learning Skills) หมายถึงทักษะทางวิชาการของนักศึกษาที่สามารถนําความรูความสามารถจาก

การไดศึกษาในสถานศึกษามาประยุกตใชในการฝกอาชีพในการศึกษาระบบทวิภาคีไดอยางมีประสิทธิภาพ และสามารถสราง
องคความรูใหมจากการปฏิบัติงานไดอยางเปนระบบและรวดเร็ว ภายใตการคําแนะนําของพนักงานที่ปรึกษาและอาจารยนิเทศ  

โปรดแสดงระดับคะแนนของทานโดยทําเครื่องหมาย ลงในชองหมายเลข 5, 4, 3, 2, 1 ตามความเห็นของทานในแตละ

หัวขอประเมิน  

5  หมายถึง   มากที่สุด   4  หมายถึง   มาก  

3  หมายถึง   ปานกลาง  2  หมายถึง   นอย  

1  หมายถึง   นอยท่ีสุด  

หัวขอประเมิน 
ระดับคะแนนที่ได 

5  4  3  2  1  

1. ประยุกตความรู ความสามารถไปสูการปฏิบัติงานไดอยางเหมาะสม      

2. มีความสามารถในการบริหารจัดการการเรียนรูของตนเองไดอยางเปนระบบ      

3. มีความคดิสรางสรรคในการปฏิบัติงาน      

4. มีวิธีการที่จะทาํความเขาใจทีไ่ดรับมอบหมายและกําหนดวิธกีารปฏิบตัิงานไดอยางเหมาะสมและทันทวงท ี      

5. วิเคราะหวางแผนและศึกษาความเปนไปไดจนเปนที่แนใจ กอนลงมือปฏิบัติงาน      

6. วางแผนและกาํหนดกิจกรรมปฏิบัติงานทีไ่ดรับมอบหมายใหเสร็จสิ้นไดอยางมีประสทิธภิาพและตามเปาหมาย      

7. รับรูคําสั่งจากผูบังคับบัญชาผานกระบวนการสังเกต จดบันทกึ การอาน การฟง และทาํความเขาใจ แปลความหมาย 

คําสั่งนั้นเพือ่นําไปปฏิบัติอยางถูกตอง 

     

8. มีวิจารณญาณในการวิเคราะหขอมูลและปญหาตางๆ อยางรอบคอบ คัดเลือกขอมูลไปใชงานไดตรงประเด็น      

9. มีการตัดสินใจ รวดเร็ว ถูกตอง       

10. มีความสามารถที่จะปรับเปลี่ยนแผนงาน ดวยวิธีการที่หลากหลายเพื่อที่จะปฏิบัติงานนั้นใหประสบความสําเร็จ      

11. ใชคําถามในการสืบคน หาวิธีการปฏิบัติงานหรือผลลัพธที่ตองการไดอยางมีประสิทธิภาพ      

12. เปดใจกวางและยอมรับความคิดเหน็ของผูอื่นเพื่อใหงานที่ไดรับมอบหมายมีความสมบูรณ      

13. ดําเนินงานใหสําเร็จลุลวงโดยคํานึงถึงเปาหมายและความสาํเร็จของงานเปนหลัก      

หมายเหตุ : ขอความอนุเคราะหใหครูฝกประเมินผลลงในแบบฟอรมฉบับนี้ เมื่อสิ้นสุดการปฏิบตัิงานในแตละเดือน 
 

ขอคิดเห็นหรือเสนอแนะเพิ่มเติม 

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

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

 ลงชื่อ…………………………………………………………….  

 (………………………………………………….) 

 ครูฝก/อาจารยนิเทศ 

                                                                               วันที่.............เดือน.......................................พ.ศ................ 
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แบบประเมินผลทักษะการเรียนรู (LEARNING SKILLS) สําหรับครูฝก/อาจารยนิเทศ 

 

คําชี้แจง :  
ทักษะการเรียนรู (Learning Skills) หมายถึงทักษะทางวิชาการของนักศึกษาที่สามารถนําความรูความสามารถจาก

การไดศึกษาในสถานศึกษามาประยุกตใชในการฝกอาชีพในการศึกษาระบบทวิภาคีไดอยางมีประสิทธิภาพ และสามารถสราง
องคความรูใหมจากการปฏิบัติงานไดอยางเปนระบบและรวดเร็ว ภายใตการคําแนะนําของพนักงานที่ปรึกษาและอาจารยนิเทศ  

โปรดแสดงระดับคะแนนของทานโดยทําเครื่องหมาย ลงในชองหมายเลข 5, 4, 3, 2, 1 ตามความเห็นของทานในแตละ

หัวขอประเมิน  

5  หมายถึง   มากที่สุด   4  หมายถึง   มาก  

3  หมายถึง   ปานกลาง  2  หมายถึง   นอย  

1  หมายถึง   นอยท่ีสุด  

หัวขอประเมิน 
ระดับคะแนนที่ได 

5  4  3  2  1  

1. ประยุกตความรู ความสามารถไปสูการปฏิบัติงานไดอยางเหมาะสม      

2. มีความสามารถในการบริหารจัดการการเรียนรูของตนเองไดอยางเปนระบบ      

3. มีความคิดสรางสรรคในการปฏิบัติงาน      

4. มีวิธีการที่จะทาํความเขาใจทีไ่ดรับมอบหมายและกําหนดวิธกีารปฏิบตัิงานไดอยางเหมาะสมและทันทวงท ี      

5. วิเคราะหวางแผนและศึกษาความเปนไปไดจนเปนที่แนใจ กอนลงมือปฏิบัติงาน      

6. วางแผนและกาํหนดกิจกรรมปฏิบัติงานทีไ่ดรับมอบหมายใหเสร็จสิ้นไดอยางมีประสทิธภิาพและตามเปาหมาย      

7. รับรูคําสั่งจากผูบังคับบัญชาผานกระบวนการสังเกต จดบันทกึ การอาน การฟง และทาํความเขาใจ แปลความหมาย 

คําสั่งนั้นเพือ่นําไปปฏิบัติอยางถูกตอง 

     

8. มีวิจารณญาณในการวิเคราะหขอมูลและปญหาตางๆ อยางรอบคอบ คัดเลือกขอมูลไปใชงานไดตรงประเด็น      

9. มีการตัดสินใจ รวดเร็ว ถูกตอง       

10. มีความสามารถที่จะปรับเปลี่ยนแผนงาน ดวยวิธีการที่หลากหลายเพื่อที่จะปฏิบัติงานนั้นใหประสบความสําเร็จ      

11. ใชคําถามในการสืบคน หาวิธีการปฏิบัติงานหรือผลลัพธที่ตองการไดอยางมีประสิทธิภาพ      

12. เปดใจกวางและยอมรับความคิดเหน็ของผูอื่นเพื่อใหงานที่ไดรับมอบหมายมีความสมบูรณ      

13. ดําเนินงานใหสําเร็จลุลวงโดยคํานึงถึงเปาหมายและความสาํเร็จของงานเปนหลัก      

หมายเหตุ : ขอความอนุเคราะหใหครูฝกประเมินผลลงในแบบฟอรมฉบับนี้ เมื่อสิ้นสุดการปฏิบตัิงานในแตละเดือน 
 

ขอคิดเห็นหรือเสนอแนะเพิ่มเติม 

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

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

 ลงชื่อ…………………………………………………………….  

 (………………………………………………….) 

 ครูฝก/อาจารยนิเทศ 

                                                                               วันที่.............เดือน.......................................พ.ศ................ 
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แบบประเมินผลทักษะการเรียนรู (LEARNING SKILLS) สําหรับครูฝก/อาจารยนิเทศ 

 

คําชี้แจง :  
ทักษะการเรียนรู (Learning Skills) หมายถึงทกัษะทางวิชาการของนักศึกษาที่สามารถนําความรูความสามารถจาก

การไดศึกษาในสถานศึกษามาประยุกตใชในการฝกอาชีพในการศึกษาระบบทวิภาคีไดอยางมีประสิทธิภาพ และสามารถสราง
องคความรูใหมจากการปฏิบัติงานไดอยางเปนระบบและรวดเร็ว ภายใตการคําแนะนําของพนักงานที่ปรึกษาและอาจารยนิเทศ  

โปรดแสดงระดับคะแนนของทานโดยทําเครื่องหมาย ลงในชองหมายเลข 5, 4, 3, 2, 1 ตามความเห็นของทานในแตละ

หัวขอประเมิน  

5  หมายถึง   มากที่สุด   4  หมายถึง   มาก  

3  หมายถึง   ปานกลาง  2  หมายถึง   นอย  

1  หมายถึง   นอยท่ีสุด  

หัวขอประเมิน 
ระดับคะแนนที่ได 

5  4  3  2  1  

1. ประยุกตความรู ความสามารถไปสูการปฏิบัติงานไดอยางเหมาะสม      

2. มีความสามารถในการบริหารจัดการการเรียนรูของตนเองไดอยางเปนระบบ      

3. มีความคิดสรางสรรคในการปฏิบัติงาน      

4. มีวิธีการที่จะทาํความเขาใจทีไ่ดรับมอบหมายและกําหนดวิธกีารปฏิบตัิงานไดอยางเหมาะสมและทันทวงท ี      

5. วิเคราะหวางแผนและศึกษาความเปนไปไดจนเปนที่แนใจ กอนลงมือปฏิบัติงาน      

6. วางแผนและกาํหนดกิจกรรมปฏิบัติงานทีไ่ดรับมอบหมายใหเสร็จสิ้นไดอยางมีประสทิธภิาพและตามเปาหมาย      

7. รับรูคําสั่งจากผูบังคับบญัชาผานกระบวนการสังเกต จดบันทกึ การอาน การฟง และทาํความเขาใจ แปลความหมาย 

คําสั่งนั้นเพือ่นําไปปฏิบัติอยางถูกตอง 

     

8. มีวิจารณญาณในการวิเคราะหขอมูลและปญหาตางๆ อยางรอบคอบ คัดเลือกขอมูลไปใชงานไดตรงประเด็น      

9. มีการตัดสินใจ รวดเร็ว ถูกตอง       

10. มีความสามารถที่จะปรับเปลี่ยนแผนงาน ดวยวิธีการที่หลากหลายเพื่อที่จะปฏิบัติงานนั้นใหประสบความสําเร็จ      

11. ใชคําถามในการสืบคน หาวิธีการปฏิบัติงานหรือผลลัพธที่ตองการไดอยางมีประสิทธิภาพ      

12. เปดใจกวางและยอมรับความคิดเหน็ของผูอื่นเพื่อใหงานที่ไดรับมอบหมายมีความสมบูรณ      

13. ดําเนินงานใหสําเร็จลุลวงโดยคํานึงถึงเปาหมายและความสาํเร็จของงานเปนหลัก      

หมายเหตุ : ขอความอนุเคราะหใหครูฝกประเมินผลลงในแบบฟอรมฉบับนี้ เมื่อสิ้นสุดการปฏิบตัิงานในแตละเดือน 
 

ขอคิดเห็นหรือเสนอแนะเพิ่มเติม 

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

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

 ลงชื่อ…………………………………………………………….  

 (………………………………………………….) 

 ครูฝก/อาจารยนิเทศ 

                                                                               วันที่.............เดือน.......................................พ.ศ................ 



- 172 - 
 

 
แบบประเมินผลทักษะการเรียนรู (LEARNING SKILLS) สําหรับครูฝก/อาจารยนิเทศ 

 

คําชี้แจง :  
ทักษะการเรียนรู (Learning Skills) หมายถึงทักษะทางวิชาการของนักศึกษาที่สามารถนําความรูความสามารถจาก

การไดศึกษาในสถานศึกษามาประยุกตใชในการฝกอาชีพในการศึกษาระบบทวิภาคีไดอยางมีประสิทธิภาพ และสามารถสราง
องคความรูใหมจากการปฏิบัติงานไดอยางเปนระบบและรวดเร็ว ภายใตการคําแนะนําของพนักงานที่ปรึกษาและอาจารยนิเทศ  

โปรดแสดงระดับคะแนนของทานโดยทําเครื่องหมาย ลงในชองหมายเลข 5, 4, 3, 2, 1 ตามความเห็นของทานในแตละ

หัวขอประเมิน  

5  หมายถึง   มากที่สุด   4  หมายถึง   มาก  

3  หมายถึง   ปานกลาง  2  หมายถึง   นอย  

1  หมายถึง   นอยท่ีสุด  

หัวขอประเมิน 
ระดับคะแนนที่ได 

5  4  3  2  1  

1. ประยุกตความรู ความสามารถไปสูการปฏิบัติงานไดอยางเหมาะสม      

2. มีความสามารถในการบริหารจัดการการเรียนรูของตนเองไดอยางเปนระบบ      

3. มีความคิดสรางสรรคในการปฏิบัติงาน      

4. มีวิธีการที่จะทาํความเขาใจทีไ่ดรับมอบหมายและกําหนดวิธกีารปฏิบตัิงานไดอยางเหมาะสมและทันทวงท ี      

5. วิเคราะหวางแผนและศึกษาความเปนไปไดจนเปนที่แนใจ กอนลงมือปฏิบัติงาน      

6. วางแผนและกาํหนดกิจกรรมปฏิบัติงานทีไ่ดรับมอบหมายใหเสร็จสิ้นไดอยางมีประสทิธภิาพและตามเปาหมาย      

7. รับรูคําสั่งจากผูบังคับบัญชาผานกระบวนการสังเกต จดบันทกึ การอาน การฟง และทาํความเขาใจ แปลความหมาย 

คําสั่งนั้นเพือ่นําไปปฏิบัติอยางถูกตอง 

     

8. มีวิจารณญาณในการวิเคราะหขอมูลและปญหาตางๆ อยางรอบคอบ คัดเลือกขอมูลไปใชงานไดตรงประเด็น      

9. มีการตัดสินใจ รวดเร็ว ถูกตอง       

10. มีความสามารถที่จะปรับเปลี่ยนแผนงาน ดวยวิธีการที่หลากหลายเพื่อที่จะปฏิบัติงานนั้นใหประสบความสําเร็จ      

11. ใชคําถามในการสืบคน หาวิธีการปฏิบัติงานหรือผลลัพธที่ตองการไดอยางมีประสิทธิภาพ      

12. เปดใจกวางและยอมรับความคิดเหน็ของผูอื่นเพื่อใหงานที่ไดรับมอบหมายมีความสมบูรณ      

13. ดําเนินงานใหสําเร็จลุลวงโดยคํานึงถึงเปาหมายและความสาํเร็จของงานเปนหลัก      

หมายเหตุ : ขอความอนุเคราะหใหครูฝกประเมินผลลงในแบบฟอรมฉบับนี้ เมื่อสิ้นสุดการปฏิบตัิงานในแตละเดือน 
 

ขอคิดเห็นหรือเสนอแนะเพิ่มเติม 

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

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

 ลงชื่อ…………………………………………………………….  

 (………………………………………………….) 

 ครูฝก/อาจารยนิเทศ 

                                                                               วันที่.............เดือน.......................................พ.ศ................ 
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แบบประเมินผลทักษะการเรียนรู (LEARNING SKILLS) สําหรับครูฝก/อาจารยนิเทศ 

 

คําชี้แจง :  
ทักษะการเรียนรู (Learning Skills) หมายถึงทักษะทางวิชาการของนักศึกษาที่สามารถนําความรูความสามารถจาก

การไดศึกษาในสถานศึกษามาประยุกตใชในการฝกอาชีพในการศึกษาระบบทวิภาคีไดอยางมีประสิทธิภาพ และสามารถสราง
องคความรูใหมจากการปฏิบัติงานไดอยางเปนระบบและรวดเร็ว ภายใตการคําแนะนําของพนักงานที่ปรึกษาและอาจารยนิเทศ  

โปรดแสดงระดับคะแนนของทานโดยทําเครื่องหมาย ลงในชองหมายเลข 5, 4, 3, 2, 1 ตามความเห็นของทานในแตละ

หัวขอประเมิน  

5  หมายถึง   มากที่สุด   4  หมายถึง   มาก  

3  หมายถึง   ปานกลาง  2  หมายถึง   นอย  

1  หมายถึง   นอยท่ีสุด  

หัวขอประเมิน 
ระดับคะแนนที่ได 

5  4  3  2  1  

1. ประยุกตความรู ความสามารถไปสูการปฏิบัติงานไดอยางเหมาะสม      

2. มีความสามารถในการบริหารจัดการการเรียนรูของตนเองไดอยางเปนระบบ      

3. มีความคิดสรางสรรคในการปฏิบัติงาน      

4. มีวิธีการที่จะทาํความเขาใจทีไ่ดรับมอบหมายและกําหนดวิธกีารปฏิบตัิงานไดอยางเหมาะสมและทันทวงท ี      

5. วิเคราะหวางแผนและศึกษาความเปนไปไดจนเปนที่แนใจ กอนลงมือปฏิบัติงาน      

6. วางแผนและกาํหนดกิจกรรมปฏิบัติงานทีไ่ดรับมอบหมายใหเสร็จสิ้นไดอยางมีประสทิธภิาพและตามเปาหมาย      

7. รับรูคําสั่งจากผูบังคับบัญชาผานกระบวนการสังเกต จดบันทกึ การอาน การฟง และทาํความเขาใจ แปลความหมาย 

คําสั่งนั้นเพือ่นําไปปฏิบัติอยางถูกตอง 

     

8. มีวิจารณญาณในการวิเคราะหขอมูลและปญหาตางๆ อยางรอบคอบ คัดเลือกขอมูลไปใชงานไดตรงประเด็น      

9. มีการตัดสินใจ รวดเร็ว ถูกตอง       

10. มีความสามารถที่จะปรับเปลี่ยนแผนงาน ดวยวิธีการที่หลากหลายเพื่อที่จะปฏิบัติงานนั้นใหประสบความสําเร็จ      

11. ใชคําถามในการสืบคน หาวิธีการปฏิบัติงานหรือผลลัพธที่ตองการไดอยางมีประสิทธิภาพ      

12. เปดใจกวางและยอมรับความคิดเหน็ของผูอื่นเพื่อใหงานที่ไดรับมอบหมายมีความสมบูรณ      

13. ดําเนินงานใหสําเร็จลุลวงโดยคํานึงถึงเปาหมายและความสาํเรจ็ของงานเปนหลัก      

หมายเหตุ : ขอความอนุเคราะหใหครูฝกประเมินผลลงในแบบฟอรมฉบับนี้ เมื่อสิ้นสุดการปฏิบตัิงานในแตละเดือน 
 

ขอคิดเห็นหรือเสนอแนะเพิ่มเติม 

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

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

 ลงชื่อ…………………………………………………………….  

 (………………………………………………….) 

 ครูฝก/อาจารยนิเทศ 

                                                                               วันที่.............เดือน.......................................พ.ศ................ 
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แบบประเมินผลทักษะการเรียนรู (LEARNING SKILLS) สําหรับครูฝก/อาจารยนิเทศ 

 

คําชี้แจง :  
ทักษะการเรียนรู (Learning Skills) หมายถึงทักษะทางวิชาการของนักศึกษาที่สามารถนําความรูความสามารถจาก

การไดศึกษาในสถานศึกษามาประยุกตใชในการฝกอาชีพในการศึกษาระบบทวิภาคีไดอยางมีประสิทธิภาพ และสามารถสราง
องคความรูใหมจากการปฏิบัติงานไดอยางเปนระบบและรวดเร็ว ภายใตการคําแนะนําของพนักงานที่ปรึกษาและอาจารยนิเทศ  

โปรดแสดงระดับคะแนนของทานโดยทําเครื่องหมาย ลงในชองหมายเลข 5, 4, 3, 2, 1 ตามความเห็นของทานในแตละ

หัวขอประเมิน  

5  หมายถึง   มากที่สุด   4  หมายถึง   มาก  

3  หมายถึง   ปานกลาง  2  หมายถึง   นอย  

1  หมายถึง   นอยท่ีสุด  

หัวขอประเมิน 
ระดับคะแนนที่ได 

5  4  3  2  1  

1. ประยุกตความรู ความสามารถไปสูการปฏิบัติงานไดอยางเหมาะสม      

2. มีความสามารถในการบริหารจัดการการเรียนรูของตนเองไดอยางเปนระบบ      

3. มีความคิดสรางสรรคในการปฏิบัติงาน      

4. มีวิธีการที่จะทาํความเขาใจทีไ่ดรับมอบหมายและกําหนดวิธกีารปฏิบตัิงานไดอยางเหมาะสมและทันทวงท ี      

5. วิเคราะหวางแผนและศึกษาความเปนไปไดจนเปนที่แนใจ กอนลงมือปฏิบัติงาน      

6. วางแผนและกาํหนดกิจกรรมปฏิบัติงานทีไ่ดรับมอบหมายใหเสร็จสิ้นไดอยางมีประสทิธภิาพและตามเปาหมาย      

7. รับรูคําสั่งจากผูบังคับบัญชาผานกระบวนการสังเกต จดบันทกึ การอาน การฟง และทาํความเขาใจ แปลความหมาย 

คําสั่งนั้นเพือ่นําไปปฏิบัติอยางถูกตอง 

     

8. มวีิจารณญาณในการวิเคราะหขอมูลและปญหาตางๆ อยางรอบคอบ คัดเลือกขอมูลไปใชงานไดตรงประเด็น      

9. มีการตัดสินใจ รวดเร็ว ถูกตอง       

10. มีความสามารถที่จะปรับเปลี่ยนแผนงาน ดวยวิธีการที่หลากหลายเพื่อที่จะปฏิบัติงานนั้นใหประสบความสําเร็จ      

11. ใชคําถามในการสืบคน หาวิธีการปฏิบัติงานหรือผลลัพธที่ตองการไดอยางมีประสิทธิภาพ      

12. เปดใจกวางและยอมรับความคิดเหน็ของผูอื่นเพื่อใหงานที่ไดรับมอบหมายมีความสมบูรณ      

13. ดําเนินงานใหสําเร็จลุลวงโดยคํานึงถึงเปาหมายและความสาํเร็จของงานเปนหลัก      

หมายเหตุ : ขอความอนเุคราะหใหครูฝกประเมินผลลงในแบบฟอรมฉบับนี้ เมื่อสิ้นสุดการปฏิบตัิงานในแตละเดือน 
 

ขอคิดเห็นหรือเสนอแนะเพิ่มเติม 

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

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

 ลงชื่อ…………………………………………………………….  

 (………………………………………………….) 

 ครูฝก/อาจารยนิเทศ 

                                                                               วันที่.............เดือน.......................................พ.ศ................ 
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แบบประเมินผลทักษะการเรียนรู (LEARNING SKILLS) สําหรับครูฝก/อาจารยนิเทศ 

 

คําชี้แจง :  
ทักษะการเรียนรู (Learning Skills) หมายถึงทักษะทางวิชาการของนักศึกษาที่สามารถนําความรูความสามารถจาก

การไดศึกษาในสถานศึกษามาประยุกตใชในการฝกอาชีพในการศึกษาระบบทวิภาคีไดอยางมีประสิทธิภาพ และสามารถสราง
องคความรูใหมจากการปฏิบัติงานไดอยางเปนระบบและรวดเร็ว ภายใตการคําแนะนําของพนักงานที่ปรึกษาและอาจารยนิเทศ  

โปรดแสดงระดับคะแนนของทานโดยทําเครื่องหมาย ลงในชองหมายเลข 5, 4, 3, 2, 1 ตามความเห็นของทานในแตละ

หัวขอประเมิน  

5  หมายถึง   มากที่สุด   4  หมายถึง   มาก  

3  หมายถึง   ปานกลาง  2  หมายถึง   นอย  

1  หมายถึง   นอยท่ีสุด  

หัวขอประเมิน 
ระดับคะแนนที่ได 

5  4  3  2  1  

1. ประยุกตความรู ความสามารถไปสูการปฏิบัติงานไดอยางเหมาะสม      

2. มีความสามารถในการบริหารจัดการการเรียนรูของตนเองไดอยางเปนระบบ      

3. มีความคิดสรางสรรคในการปฏิบัติงาน      

4. มีวิธีการที่จะทาํความเขาใจทีไ่ดรับมอบหมายและกําหนดวิธกีารปฏิบตัิงานไดอยางเหมาะสมและทันทวงท ี      

5. วิเคราะหวางแผนและศึกษาความเปนไปไดจนเปนที่แนใจ กอนลงมือปฏิบัติงาน      

6. วางแผนและกาํหนดกิจกรรมปฏิบัติงานทีไ่ดรับมอบหมายใหเสร็จสิ้นไดอยางมีประสทิธภิาพและตามเปาหมาย      

7. รับรูคําสั่งจากผูบังคับบัญชาผานกระบวนการสังเกต จดบันทกึ การอาน การฟง และทาํความเขาใจ แปลความหมาย 

คําสั่งนั้นเพือ่นําไปปฏิบัติอยางถูกตอง 

     

8. มีวิจารณญาณในการวิเคราะหขอมูลและปญหาตางๆ อยางรอบคอบ คัดเลือกขอมูลไปใชงานไดตรงประเด็น      

9. มีการตัดสินใจ รวดเร็ว ถูกตอง       

10. มีความสามารถที่จะปรับเปลี่ยนแผนงาน ดวยวิธีการที่หลากหลายเพื่อที่จะปฏิบัติงานนั้นใหประสบความสําเร็จ      

11. ใชคําถามในการสืบคน หาวิธีการปฏิบัติงานหรือผลลัพธที่ตองการไดอยางมีประสิทธิภาพ      

12. เปดใจกวางและยอมรับความคิดเหน็ของผูอื่นเพื่อใหงานที่ไดรับมอบหมายมีความสมบูรณ      

13. ดําเนินงานใหสําเร็จลุลวงโดยคํานึงถึงเปาหมายและความสาํเร็จของงานเปนหลัก      

หมายเหตุ : ขอความอนุเคราะหใหครูฝกประเมินผลลงในแบบฟอรมฉบับนี้ เมื่อสิ้นสุดการปฏิบตัิงานในแตละเดือน 
 

ขอคิดเห็นหรือเสนอแนะเพิ่มเติม 

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

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

 ลงชื่อ…………………………………………………………….  

 (………………………………………………….) 

 ครูฝก/อาจารยนิเทศ 

                                                                               วันที่.............เดือน.......................................พ.ศ................ 
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แบบประเมินผลทักษะการเรียนรู (LEARNING SKILLS) สําหรับครูฝก/อาจารยนิเทศ 

 

คําชีแ้จง :  
ทักษะการเรียนรู (Learning Skills) หมายถึงทักษะทางวิชาการของนักศึกษาที่สามารถนําความรูความสามารถจาก

การไดศึกษาในสถานศึกษามาประยุกตใชในการฝกอาชีพในการศึกษาระบบทวิภาคีไดอยางมีประสิทธิภาพ และสามารถสราง
องคความรูใหมจากการปฏิบัติงานไดอยางเปนระบบและรวดเร็ว ภายใตการคําแนะนําของพนักงานที่ปรึกษาและอาจารยนิเทศ  

โปรดแสดงระดับคะแนนของทานโดยทําเครื่องหมาย ลงในชองหมายเลข 5, 4, 3, 2, 1 ตามความเห็นของทานในแตละ

หัวขอประเมิน  

5  หมายถึง   มากที่สุด   4  หมายถึง   มาก  

3  หมายถึง   ปานกลาง  2  หมายถึง   นอย  

1  หมายถึง   นอยท่ีสุด  

หัวขอประเมิน 
ระดับคะแนนที่ได 

5  4  3  2  1  

1. ประยุกตความรู ความสามารถไปสูการปฏิบัติงานไดอยางเหมาะสม      

2. มีความสามารถในการบริหารจัดการการเรียนรูของตนเองไดอยางเปนระบบ      

3. มีความคิดสรางสรรคในการปฏิบัติงาน      

4. มีวิธีการที่จะทาํความเขาใจทีไ่ดรับมอบหมายและกําหนดวิธกีารปฏิบตัิงานไดอยางเหมาะสมและทันทวงท ี      

5. วิเคราะหวางแผนและศึกษาความเปนไปไดจนเปนที่แนใจ กอนลงมือปฏิบัติงาน      

6. วางแผนและกาํหนดกิจกรรมปฏิบัติงานทีไ่ดรับมอบหมายใหเสร็จสิ้นไดอยางมีประสทิธภิาพและตามเปาหมาย      

7. รับรูคําสั่งจากผูบังคับบัญชาผานกระบวนการสังเกต จดบันทกึ การอาน การฟง และทาํความเขาใจ แปลความหมาย 

คําสั่งนั้นเพือ่นําไปปฏิบัติอยางถูกตอง 

     

8. มีวิจารณญาณในการวิเคราะหขอมูลและปญหาตางๆ อยางรอบคอบ คัดเลือกขอมูลไปใชงานไดตรงประเด็น      

9. มีการตัดสินใจ รวดเร็ว ถูกตอง       

10. มีความสามารถที่จะปรับเปลี่ยนแผนงาน ดวยวิธีการที่หลากหลายเพื่อที่จะปฏิบัติงานนั้นใหประสบความสําเร็จ      

11. ใชคําถามในการสืบคน หาวิธีการปฏิบัติงานหรือผลลัพธที่ตองการไดอยางมีประสิทธิภาพ      

12. เปดใจกวางและยอมรับความคิดเหน็ของผูอื่นเพื่อใหงานที่ไดรับมอบหมายมีความสมบูรณ      

13. ดําเนินงานใหสําเร็จลุลวงโดยคํานึงถึงเปาหมายและความสาํเร็จของงานเปนหลัก      

หมายเหตุ : ขอความอนุเคราะหใหครูฝกประเมินผลลงในแบบฟอรมฉบับนี้ เมื่อสิ้นสุดการปฏิบตัิงานในแตละเดือน 
 

ขอคิดเห็นหรือเสนอแนะเพิ่มเติม 

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

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

 ลงชื่อ…………………………………………………………….  

 (………………………………………………….) 

 ครูฝก/อาจารยนิเทศ 

                                                                               วันที่.............เดือน.......................................พ.ศ................ 



- 177 - 
 

 
แบบประเมินผลทักษะการเรียนรู (LEARNING SKILLS) สําหรับครูฝก/อาจารยนิเทศ 

 

คําชี้แจง :  
ทักษะการเรียนรู (Learning Skills) หมายถึงทักษะทางวิชาการของนักศึกษาที่สามารถนําความรูความสามารถจาก

การไดศึกษาในสถานศึกษามาประยุกตใชในการฝกอาชีพในการศึกษาระบบทวิภาคีไดอยางมีประสิทธิภาพ และสามารถสราง
องคความรูใหมจากการปฏิบัติงานไดอยางเปนระบบและรวดเร็ว ภายใตการคําแนะนําของพนักงานที่ปรึกษาและอาจารยนิเทศ  

โปรดแสดงระดับคะแนนของทานโดยทําเครื่องหมาย ลงในชองหมายเลข 5, 4, 3, 2, 1 ตามความเห็นของทานในแตละ

หัวขอประเมิน  

5  หมายถึง   มากที่สุด   4  หมายถึง   มาก  

3  หมายถึง   ปานกลาง  2  หมายถึง   นอย  

1  หมายถึง   นอยท่ีสุด  

หัวขอประเมิน 
ระดับคะแนนที่ได 

5  4  3  2  1  

1. ประยุกตความรู ความสามารถไปสูการปฏิบัติงานไดอยางเหมาะสม      

2. มีความสามารถในการบริหารจัดการการเรียนรูของตนเองไดอยางเปนระบบ      

3. มีความคิดสรางสรรคในการปฏิบัติงาน      

4. มีวิธีการที่จะทาํความเขาใจทีไ่ดรับมอบหมายและกําหนดวิธกีารปฏิบตัิงานไดอยางเหมาะสมและทันทวงท ี      

5. วิเคราะหวางแผนและศึกษาความเปนไปไดจนเปนที่แนใจ กอนลงมือปฏิบัติงาน      

6. วางแผนและกาํหนดกิจกรรมปฏิบัติงานทีไ่ดรับมอบหมายใหเสร็จสิ้นไดอยางมีประสทิธภิาพและตามเปาหมาย      

7. รับรูคําสั่งจากผูบังคับบัญชาผานกระบวนการสังเกต จดบันทกึ การอาน การฟง และทาํความเขาใจ แปลความหมาย 

คําสั่งนั้นเพือ่นําไปปฏิบัติอยางถูกตอง 

     

8. มีวิจารณญาณในการวิเคราะหขอมูลและปญหาตางๆ อยางรอบคอบ คัดเลือกขอมูลไปใชงานไดตรงประเด็น      

9. มีการตัดสินใจ รวดเร็ว ถูกตอง       

10. มีความสามารถที่จะปรับเปลี่ยนแผนงาน ดวยวิธีการที่หลากหลายเพื่อที่จะปฏิบัติงานนั้นใหประสบความสําเร็จ      

11. ใชคําถามในการสืบคน หาวิธีการปฏิบัติงานหรือผลลัพธที่ตองการไดอยางมีประสิทธิภาพ      

12. เปดใจกวางและยอมรับความคิดเหน็ของผูอื่นเพื่อใหงานที่ไดรับมอบหมายมีความสมบูรณ      

13. ดําเนินงานใหสําเร็จลุลวงโดยคํานึงถึงเปาหมายและความสาํเร็จของงานเปนหลัก      

หมายเหตุ : ขอความอนุเคราะหใหครูฝกประเมินผลลงในแบบฟอรมฉบับนี้ เมื่อสิ้นสุดการปฏิบตัิงานในแตละเดือน 
 

ขอคิดเห็นหรือเสนอแนะเพิ่มเติม 

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

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

 ลงชื่อ…………………………………………………………….  

 (………………………………………………….) 

 ครูฝก/อาจารยนิเทศ 

                                                                               วันที่.............เดือน.......................................พ.ศ................ 
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แบบประเมินผลทักษะการเรียนรู (LEARNING SKILLS) สําหรับครูฝก/อาจารยนิเทศ 

 

คําชี้แจง :  
ทักษะการเรียนรู (Learning Skills) หมายถึงทักษะทางวิชาการของนักศึกษาที่สามารถนําความรูความสามารถจาก

การไดศึกษาในสถานศึกษามาประยุกตใชในการฝกอาชีพในการศึกษาระบบทวิภาคีไดอยางมีประสิทธิภาพ และสามารถสราง
องคความรูใหมจากการปฏิบัติงานไดอยางเปนระบบและรวดเร็ว ภายใตการคําแนะนําของพนักงานที่ปรึกษาและอาจารยนิเทศ  

โปรดแสดงระดับคะแนนของทานโดยทําเครื่องหมาย ลงในชองหมายเลข 5, 4, 3, 2, 1 ตามความเห็นของทานในแตละ

หัวขอประเมิน  

5  หมายถึง   มากที่สุด   4  หมายถึง   มาก  

3  หมายถึง   ปานกลาง  2  หมายถึง   นอย  

1  หมายถึง   นอยท่ีสุด  

หัวขอประเมิน 
ระดับคะแนนที่ได 

5  4  3  2  1  

1. ประยุกตความรู ความสามารถไปสูการปฏิบัติงานไดอยางเหมาะสม      

2. มีความสามารถในการบริหารจัดการการเรียนรูของตนเองไดอยางเปนระบบ      

3. มีความคิดสรางสรรคในการปฏิบัติงาน      

4. มีวิธีการที่จะทาํความเขาใจทีไ่ดรับมอบหมายและกําหนดวิธกีารปฏิบตัิงานไดอยางเหมาะสมและทันทวงท ี      

5. วิเคราะหวางแผนและศึกษาความเปนไปไดจนเปนที่แนใจ กอนลงมือปฏิบัติงาน      

6. วางแผนและกาํหนดกิจกรรมปฏิบัติงานทีไ่ดรับมอบหมายใหเสร็จสิ้นไดอยางมีประสทิธภิาพและตามเปาหมาย      

7. รับรูคําสั่งจากผูบังคับบัญชาผานกระบวนการสังเกต จดบันทกึ การอาน การฟง และทาํความเขาใจ แปลความหมาย 

คําสั่งนั้นเพือ่นําไปปฏิบัติอยางถูกตอง 

     

8. มีวิจารณญาณในการวิเคราะหขอมูลและปญหาตางๆ อยางรอบคอบ คัดเลือกขอมูลไปใชงานไดตรงประเด็น      

9. มีการตัดสินใจ รวดเร็ว ถูกตอง       

10. มีความสามารถที่จะปรับเปลี่ยนแผนงาน ดวยวิธีการที่หลากหลายเพื่อที่จะปฏิบัติงานนั้นใหประสบความสําเร็จ      

11. ใชคําถามในการสืบคน หาวิธีการปฏิบัติงานหรือผลลัพธที่ตองการไดอยางมีประสิทธิภาพ      

12. เปดใจกวางและยอมรับความคิดเหน็ของผูอื่นเพื่อใหงานที่ไดรับมอบหมายมีความสมบูรณ      

13. ดําเนนิงานใหสําเร็จลุลวงโดยคํานึงถึงเปาหมายและความสาํเร็จของงานเปนหลัก      

หมายเหตุ : ขอความอนุเคราะหใหครูฝกประเมินผลลงในแบบฟอรมฉบับนี้ เมื่อสิ้นสุดการปฏิบตัิงานในแตละเดือน 
 

ขอคิดเห็นหรือเสนอแนะเพิ่มเติม 

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

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

 ลงชื่อ…………………………………………………………….  

 (………………………………………………….) 

 ครูฝก/อาจารยนิเทศ 

                                                                               วันที่.............เดือน.......................................พ.ศ................ 
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แบบประเมินผลทักษะการเรียนรู (LEARNING SKILLS) สําหรับครูฝก/อาจารยนิเทศ 

 

คําชี้แจง :  
ทักษะการเรียนรู (Learning Skills) หมายถึงทักษะทางวิชาการของนักศึกษาที่สามารถนําความรูความสามารถจาก

การไดศึกษาในสถานศึกษามาประยุกตใชในการฝกอาชีพในการศึกษาระบบทวิภาคีไดอยางมีประสิทธิภาพ และสามารถสราง
องคความรูใหมจากการปฏิบัติงานไดอยางเปนระบบและรวดเร็ว ภายใตการคําแนะนําของพนักงานที่ปรึกษาและอาจารยนิเทศ  

โปรดแสดงระดับคะแนนของทานโดยทําเครื่องหมาย ลงในชองหมายเลข 5, 4, 3, 2, 1 ตามความเห็นของทานในแตละ

หัวขอประเมิน  

5  หมายถึง   มากที่สุด   4  หมายถึง   มาก  

3  หมายถึง   ปานกลาง  2  หมายถึง   นอย  

1  หมายถึง   นอยท่ีสุด  

หัวขอประเมิน 
ระดับคะแนนที่ได 

5  4  3  2  1  

1. ประยุกตความรู ความสามารถไปสูการปฏิบัติงานไดอยางเหมาะสม      

2. มีความสามารถในการบริหารจัดการการเรียนรูของตนเองไดอยางเปนระบบ      

3. มีความคิดสรางสรรคในการปฏิบัติงาน      

4. มีวิธีการที่จะทาํความเขาใจทีไ่ดรับมอบหมายและกําหนดวิธกีารปฏิบตัิงานไดอยางเหมาะสมและทันทวงท ี      

5. วิเคราะหวางแผนและศึกษาความเปนไปไดจนเปนที่แนใจ กอนลงมือปฏิบัติงาน      

6. วางแผนและกาํหนดกิจกรรมปฏิบัติงานทีไ่ดรับมอบหมายใหเสร็จสิ้นไดอยางมีประสทิธภิาพและตามเปาหมาย      

7. รับรูคําสั่งจากผูบังคับบัญชาผานกระบวนการสังเกต จดบันทกึ การอาน การฟง และทาํความเขาใจ แปลความหมาย 

คําสั่งนั้นเพือ่นําไปปฏิบัติอยางถูกตอง 

     

8. มีวิจารณญาณในการวิเคราะหขอมูลและปญหาตางๆ อยางรอบคอบ คัดเลือกขอมูลไปใชงานไดตรงประเด็น      

9. มีการตัดสินใจ รวดเร็ว ถูกตอง       

10. มีความสามารถที่จะปรับเปลี่ยนแผนงาน ดวยวิธีการที่หลากหลายเพื่อที่จะปฏิบตัิงานนั้นใหประสบความสําเร็จ      

11. ใชคําถามในการสืบคน หาวิธีการปฏิบัติงานหรือผลลัพธที่ตองการไดอยางมีประสิทธิภาพ      

12. เปดใจกวางและยอมรับความคิดเหน็ของผูอื่นเพื่อใหงานที่ไดรับมอบหมายมีความสมบูรณ      

13. ดําเนินงานใหสําเร็จลุลวงโดยคํานึงถึงเปาหมายและความสาํเร็จของงานเปนหลัก      

หมายเหตุ : ขอความอนุเคราะหใหครูฝกประเมินผลลงในแบบฟอรมฉบับนี้ เมื่อสิ้นสุดการปฏิบตัิงานในแตละเดือน 
 

ขอคิดเห็นหรือเสนอแนะเพิ่มเติม 

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

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

 ลงชื่อ…………………………………………………………….  

 (………………………………………………….) 

 ครูฝก/อาจารยนิเทศ 

                                                                               วันที่.............เดือน.......................................พ.ศ................ 
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แบบประเมินผลทักษะการเรียนรู (LEARNING SKILLS) สําหรับครูฝก/อาจารยนิเทศ 

 

คําชี้แจง :  
ทักษะการเรียนรู (Learning Skills) หมายถึงทักษะทางวิชาการของนักศึกษาที่สามารถนําความรูความสามารถจาก

การไดศึกษาในสถานศึกษามาประยุกตใชในการฝกอาชีพในการศึกษาระบบทวิภาคีไดอยางมีประสิทธิภาพ และสามารถสราง
องคความรูใหมจากการปฏิบัติงานไดอยางเปนระบบและรวดเร็ว ภายใตการคําแนะนําของพนักงานที่ปรึกษาและอาจารยนิเทศ  

โปรดแสดงระดับคะแนนของทานโดยทําเครื่องหมาย ลงในชองหมายเลข 5, 4, 3, 2, 1 ตามความเห็นของทานในแตละ

หัวขอประเมิน  

5  หมายถึง   มากที่สุด   4  หมายถึง   มาก  

3  หมายถึง   ปานกลาง  2  หมายถึง   นอย  

1  หมายถึง   นอยท่ีสุด  

หัวขอประเมิน 
ระดับคะแนนที่ได 

5  4  3  2  1  

1. ประยุกตความรู ความสามารถไปสูการปฏิบัติงานไดอยางเหมาะสม      

2. มีความสามารถในการบริหารจัดการการเรียนรูของตนเองไดอยางเปนระบบ      

3. มีความคิดสรางสรรคในการปฏิบัติงาน      

4. มีวิธีการที่จะทาํความเขาใจทีไ่ดรับมอบหมายและกําหนดวิธกีารปฏิบตัิงานไดอยางเหมาะสมและทันทวงท ี      

5. วิเคราะหวางแผนและศึกษาความเปนไปไดจนเปนที่แนใจ กอนลงมือปฏิบัติงาน      

6. วางแผนและกาํหนดกิจกรรมปฏิบัติงานทีไ่ดรับมอบหมายใหเสร็จสิ้นไดอยางมีประสทิธภิาพและตามเปาหมาย      

7. รับรูคําสั่งจากผูบังคับบัญชาผานกระบวนการสังเกต จดบันทกึ การอาน การฟง และทาํความเขาใจ แปลความหมาย 

คําสั่งนั้นเพือ่นําไปปฏิบัติอยางถูกตอง 

     

8. มีวิจารณญาณในการวิเคราะหขอมูลและปญหาตางๆ อยางรอบคอบ คัดเลือกขอมูลไปใชงานไดตรงประเด็น      

9. มีการตัดสินใจ รวดเร็ว ถูกตอง       

10. มีความสามารถที่จะปรับเปลี่ยนแผนงาน ดวยวิธีการที่หลากหลายเพื่อที่จะปฏิบัติงานนั้นใหประสบความสําเร็จ      

11. ใชคําถามในการสืบคน หาวิธีการปฏิบัติงานหรือผลลัพธที่ตองการไดอยางมีประสิทธิภาพ      

12. เปดใจกวางและยอมรับความคิดเหน็ของผูอื่นเพื่อใหงานที่ไดรับมอบหมายมีความสมบูรณ      

13. ดําเนินงานใหสําเร็จลุลวงโดยคํานึงถึงเปาหมายและความสาํเร็จของงานเปนหลัก      

หมายเหตุ : ขอความอนุเคราะหใหครูฝกประเมินผลลงในแบบฟอรมฉบับนี้ เมื่อสิ้นสุดการปฏิบตัิงานในแตละเดือน 
 

ขอคิดเห็นหรือเสนอแนะเพิ่มเติม 

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

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

 ลงชื่อ…………………………………………………………….  

 (………………………………………………….) 

 ครูฝก/อาจารยนิเทศ 

                                                                               วันที่.............เดือน.......................................พ.ศ................ 
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แบบประเมินผลทักษะการเรียนรู (LEARNING SKILLS) สําหรับครูฝก/อาจารยนิเทศ 

 

คําชี้แจง :  
ทักษะการเรียนรู (Learning Skills) หมายถึงทักษะทางวิชาการของนักศึกษาที่สามารถนําความรูความสามารถจาก

การไดศึกษาในสถานศึกษามาประยุกตใชในการฝกอาชีพในการศึกษาระบบทวิภาคีไดอยางมีประสิทธิภาพ และสามารถสราง
องคความรูใหมจากการปฏิบัติงานไดอยางเปนระบบและรวดเร็ว ภายใตการคําแนะนําของพนักงานที่ปรึกษาและอาจารยนิเทศ  

โปรดแสดงระดับคะแนนของทานโดยทําเครื่องหมาย ลงในชองหมายเลข 5, 4, 3, 2, 1 ตามความเห็นของทานในแตละ

หัวขอประเมิน  

5  หมายถึง   มากที่สุด   4  หมายถึง   มาก  

3  หมายถึง   ปานกลาง  2  หมายถึง   นอย  

1  หมายถึง   นอยท่ีสุด  

หัวขอประเมิน 
ระดับคะแนนที่ได 

5  4  3  2  1  

1. ประยุกตความรู ความสามารถไปสูการปฏิบัติงานไดอยางเหมาะสม      

2. มีความสามารถในการบริหารจัดการการเรียนรูของตนเองไดอยางเปนระบบ      

3. มีความคิดสรางสรรคในการปฏิบัติงาน      

4. มีวิธีการที่จะทาํความเขาใจทีไ่ดรับมอบหมายและกําหนดวิธกีารปฏิบตัิงานไดอยางเหมาะสมและทันทวงท ี      

5. วิเคราะหวางแผนและศึกษาความเปนไปไดจนเปนที่แนใจ กอนลงมือปฏิบัติงาน      

6. วางแผนและกาํหนดกิจกรรมปฏบิัติงานทีไ่ดรับมอบหมายใหเสร็จสิ้นไดอยางมีประสทิธภิาพและตามเปาหมาย      

7. รับรูคําสั่งจากผูบังคับบัญชาผานกระบวนการสังเกต จดบันทกึ การอาน การฟง และทาํความเขาใจ แปลความหมาย 

คําสั่งนั้นเพือ่นําไปปฏิบัติอยางถูกตอง 

     

8. มีวิจารณญาณในการวิเคราะหขอมูลและปญหาตางๆ อยางรอบคอบ คัดเลือกขอมูลไปใชงานไดตรงประเด็น      

9. มีการตัดสินใจ รวดเร็ว ถูกตอง       

10. มีความสามารถที่จะปรับเปลี่ยนแผนงาน ดวยวิธีการที่หลากหลายเพื่อที่จะปฏิบัติงานนั้นใหประสบความสําเร็จ      

11. ใชคําถามในการสืบคน หาวิธีการปฏิบัติงานหรือผลลพัธที่ตองการไดอยางมีประสิทธิภาพ      

12. เปดใจกวางและยอมรับความคิดเหน็ของผูอื่นเพื่อใหงานที่ไดรับมอบหมายมีความสมบูรณ      

13. ดําเนินงานใหสําเร็จลุลวงโดยคํานึงถึงเปาหมายและความสาํเร็จของงานเปนหลัก      

หมายเหตุ : ขอความอนุเคราะหใหครูฝกประเมินผลลงในแบบฟอรมฉบับนี้ เมื่อสิ้นสุดการปฏิบตัิงานในแตละเดือน 
 

ขอคิดเห็นหรือเสนอแนะเพิ่มเติม 

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

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

 ลงชื่อ…………………………………………………………….  

 (………………………………………………….) 

 ครูฝก/อาจารยนิเทศ 

                                                                               วันที่.............เดือน.......................................พ.ศ................ 
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แบบประเมินผลทักษะการเรียนรู (LEARNING SKILLS) สําหรับครูฝก/อาจารยนเิทศ 

 

คําชี้แจง :  
ทักษะการเรียนรู (Learning Skills) หมายถึงทักษะทางวิชาการของนักศึกษาที่สามารถนําความรูความสามารถจาก

การไดศึกษาในสถานศึกษามาประยุกตใชในการฝกอาชีพในการศึกษาระบบทวิภาคีไดอยางมีประสิทธิภาพ และสามารถสราง
องคความรูใหมจากการปฏิบัติงานไดอยางเปนระบบและรวดเร็ว ภายใตการคําแนะนําของพนักงานที่ปรึกษาและอาจารยนิเทศ  

โปรดแสดงระดับคะแนนของทานโดยทําเครื่องหมาย ลงในชองหมายเลข 5, 4, 3, 2, 1 ตามความเห็นของทานในแตละ

หัวขอประเมิน  

5  หมายถึง   มากที่สุด   4  หมายถึง   มาก  

3  หมายถึง   ปานกลาง  2  หมายถึง   นอย  

1  หมายถึง   นอยท่ีสุด  

หัวขอประเมิน 
ระดับคะแนนที่ได 

5  4  3  2  1  

1. ประยุกตความรู ความสามารถไปสูการปฏิบัติงานไดอยางเหมาะสม      

2. มีความสามารถในการบริหารจัดการการเรียนรูของตนเองไดอยางเปนระบบ      

3. มีความคิดสรางสรรคในการปฏิบตัิงาน      

4. มีวิธีการที่จะทาํความเขาใจทีไ่ดรับมอบหมายและกําหนดวิธกีารปฏิบตัิงานไดอยางเหมาะสมและทันทวงท ี      

5. วิเคราะหวางแผนและศึกษาความเปนไปไดจนเปนที่แนใจ กอนลงมือปฏิบัติงาน      

6. วางแผนและกาํหนดกิจกรรมปฏิบัติงานทีไ่ดรับมอบหมายใหเสร็จสิ้นไดอยางมีประสทิธภิาพและตามเปาหมาย      

7. รับรูคําสั่งจากผูบังคับบัญชาผานกระบวนการสังเกต จดบันทกึ การอาน การฟง และทาํความเขาใจ แปลความหมาย 

คําสั่งนั้นเพือ่นําไปปฏิบัติอยางถูกตอง 

     

8. มีวิจารณญาณในการวิเคราะหขอมูลและปญหาตางๆ อยางรอบคอบ คัดเลือกขอมูลไปใชงานไดตรงประเด็น      

9. มีการตัดสินใจ รวดเร็ว ถูกตอง       

10. มีความสามารถที่จะปรับเปลี่ยนแผนงาน ดวยวิธีการที่หลากหลายเพื่อที่จะปฏิบัติงานนั้นใหประสบความสําเร็จ      

11. ใชคําถามในการสืบคน หาวิธีการปฏิบัติงานหรือผลลัพธที่ตองการไดอยางมีประสิทธิภาพ      

12. เปดใจกวางและยอมรับความคิดเหน็ของผูอื่นเพื่อใหงานที่ไดรับมอบหมายมีความสมบูรณ      

13. ดําเนินงานใหสําเร็จลุลวงโดยคํานึงถึงเปาหมายและความสาํเร็จของงานเปนหลัก      

หมายเหตุ : ขอความอนุเคราะหใหครูฝกประเมินผลลงในแบบฟอรมฉบับนี้ เมื่อสิ้นสุดการปฏิบตัิงานในแตละเดือน 
 

ขอคิดเห็นหรือเสนอแนะเพิ่มเติม 

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

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

 ลงชื่อ…………………………………………………………….  

 (………………………………………………….) 

 ครูฝก/อาจารยนิเทศ 

                                                                               วันที่.............เดือน.......................................พ.ศ................ 
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แบบประเมินผลทักษะการเรียนรู (LEARNING SKILLS) สําหรับครูฝก/อาจารยนิเทศ 

 

คําชี้แจง :  
ทักษะการเรียนรู (Learning Skills) หมายถึงทักษะทางวิชาการของนักศึกษาที่สามารถนําความรูความสามารถจาก

การไดศึกษาในสถานศึกษามาประยุกตใชในการฝกอาชีพในการศึกษาระบบทวิภาคีไดอยางมีประสิทธิภาพ และสามารถสราง
องคความรูใหมจากการปฏิบัติงานไดอยางเปนระบบและรวดเร็ว ภายใตการคําแนะนําของพนักงานที่ปรึกษาและอาจารยนิเทศ  

โปรดแสดงระดับคะแนนของทานโดยทําเครื่องหมาย ลงในชองหมายเลข 5, 4, 3, 2, 1 ตามความเห็นของทานในแตละ

หัวขอประเมิน  

5  หมายถึง   มากที่สุด   4  หมายถึง   มาก  

3  หมายถึง   ปานกลาง  2  หมายถึง   นอย  

1  หมายถึง   นอยท่ีสุด  

หัวขอประเมิน 
ระดับคะแนนที่ได 

5  4  3  2  1  

1. ประยุกตความรู ความสามารถไปสูการปฏิบัติงานไดอยางเหมาะสม      

2. มีความสามารถในการบริหารจัดการการเรียนรูของตนเองไดอยางเปนระบบ      

3. มีความคิดสรางสรรคในการปฏิบัติงาน      

4. มีวิธีการที่จะทาํความเขาใจทีไ่ดรับมอบหมายและกําหนดวิธกีารปฏิบตัิงานไดอยางเหมาะสมและทันทวงท ี      

5. วิเคราะหวางแผนและศึกษาความเปนไปไดจนเปนที่แนใจ กอนลงมือปฏิบัติงาน      

6. วางแผนและกาํหนดกิจกรรมปฏิบัติงานทีไ่ดรับมอบหมายใหเสร็จสิ้นไดอยางมีประสทิธภิาพและตามเปาหมาย      

7. รับรูคําสั่งจากผูบังคับบัญชาผานกระบวนการสังเกต จดบันทกึ การอาน การฟง และทาํความเขาใจ แปลความหมาย 

คําสั่งนั้นเพือ่นําไปปฏิบัติอยางถูกตอง 

     

8. มีวิจารณญาณในการวิเคราะหขอมูลและปญหาตางๆ อยางรอบคอบ คัดเลือกขอมูลไปใชงานไดตรงประเด็น      

9. มีการตัดสินใจ รวดเร็ว ถูกตอง       

10. มีความสามารถที่จะปรับเปลี่ยนแผนงาน ดวยวิธีการที่หลากหลายเพื่อที่จะปฏิบัติงานนั้นใหประสบความสําเร็จ      

11. ใชคําถามในการสืบคน หาวิธีการปฏิบัติงานหรือผลลัพธที่ตองการไดอยางมีประสิทธิภาพ      

12. เปดใจกวางและยอมรับความคิดเหน็ของผูอื่นเพื่อใหงานที่ไดรับมอบหมายมีความสมบูรณ      

13. ดําเนินงานใหสําเร็จลุลวงโดยคํานึงถึงเปาหมายและความสาํเร็จของงานเปนหลัก      

หมายเหตุ : ขอความอนุเคราะหใหครูฝกประเมินผลลงในแบบฟอรมฉบับนี้ เมื่อสิ้นสุดการปฏิบตัิงานในแตละเดือน 
 

ขอคิดเห็นหรือเสนอแนะเพิ่มเติม 

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

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

 ลงชื่อ…………………………………………………………….  

 (………………………………………………….) 

 ครูฝก/อาจารยนิเทศ 

                                                                               วันที่.............เดือน.......................................พ.ศ................ 
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แบบประเมินผลทักษะการปฏิบัติงานรายวิชา (PROFESSIONAL SKILLS) สําหรับครูฝก/อาจารยนิเทศ 

 

วิชา ……………..…………………….…..……สาขาวิชา………………………..…… ภาคเรียนที่ ……..… ปการศึกษา …………..……… 

อาจารยผูสอน…………………………………..……..………….วิทยาลัย........................................................................................ 
 

คําชี้แจง :  

ทักษะดานการปฏิบัติงานในอาชีพ (Professional Skills) หมายถึง ความสามารถในการปฏิบัติงานในอาชีพ (Core 

Skills) ตามภาระงาน (Job Description) ในอาชีพนั้น ๆ (Technical Skills) ไดอยางครบถวนและมีประสิทธิภาพ นักศึกษา

จะตองการฝกประสบการณทักษะวิชาชีพตามภาระหนาที่ของอาชีพ โดยจะตองปฏิบัติใหครบถวนตามภาระงานที่ไดรับ

มอบหมาย ซึ่งอยูภายใตการควบคุมดูแลของพี่เลี้ยงและอาจารยนิเทศองคกรผูใชบัณฑิตจะตองกําหนดภาระงานใหนักศึกษา

ปฏิบัติ เสมือนเปนพนักงานคนหนึ่งในองคกรแตทําหนาที่เปนผูชวยพนักงานประจําซึ่งเปนพี่เลี้ยง ผานการฝกปฏิบัติดวยระบบ

การเรียนรูจริงจากการปฏิบัติงานรวมกัน (On the Job Training) การประเมินผลจะประเมินวา นักศึกษามีความสามารถ        

ในการปฏิบัติงานตามภาระหนาที่ของอาชีพนั้นไดครบถวนสมบูรณตามรายวิชามากนอยเพียงใด   

โปรดแสดงระดับคะแนนของทานโดยกาเครื่องหมาย ลงในชองหมายเลข 5, 4, 3, 2, 1 ตามความเห็นของทาน       

ในแตละหัวขอประเมนิ  

5  หมายถึง   มากที่สุด  4  หมายถึง   มาก  

3  หมายถึง   ปานกลาง 2  หมายถึง   นอย  

1  หมายถึง   นอยที่สุด 

ลําดับที ่ ทักษะการปฏิบัติงาน หรือสมรรถนะที่ตองการพัฒนา 
ระดับคะแนน 

5 4 3 2 1 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

คะแนนเฉลี่ย  
 

หมายเหต:ุ  นําขอมูลจากการบันทึกในคูมือฝกอาชีพในการศึกษาระบบทวิภาคี สําหรับนักศึกษา (อศบ.08.5) ตามภาระหนาที่    

   (Job Description) ของนักศึกษา มาเปนขอมูลการประเมิน 

 

 ลงชื่อ…………………………………………………………….  

                                                                    (………………………………………………….) 

 ครูฝก/อาจารยนิเทศ 

                                                                วันที่...........เดือน.........................................พ.ศ................                                                
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แบบประเมินผลทักษะการปฏิบัติงานรายวิชา (PROFESSIONAL SKILLS) สําหรับครูฝก/อาจารยนิเทศ 

 

วิชา ……………..…………………….…..……สาขาวิชา………………………..…… ภาคเรียนที่ ……..… ปการศึกษา …………..……… 

อาจารยผูสอน…………………………………..……..………….วิทยาลัย........................................................................................ 
 

คําชี้แจง :  

ทักษะดานการปฏิบัติงานในอาชีพ (Professional Skills) หมายถึง ความสามารถในการปฏิบัติงานในอาชีพ (Core 

Skills) ตามภาระงาน (Job Description) ในอาชีพนั้น ๆ (Technical Skills) ไดอยางครบถวนและมีประสิทธิภาพ นักศึกษา

จะตองการฝกประสบการณทักษะวิชาชีพตามภาระหนาที่ของอาชีพ โดยจะตองปฏิบัติใหครบถวนตามภาระงานที่ไดรับ

มอบหมาย ซึ่งอยูภายใตการควบคุมดูแลของพี่เลี้ยงและอาจารยนิเทศองคกรผูใชบัณฑิตจะตองกําหนดภาระงานใหนักศึกษา

ปฏิบัติ เสมือนเปนพนักงานคนหนึ่งในองคกรแตทําหนาที่เปนผูชวยพนกังานประจําซึ่งเปนพี่เลี้ยง ผานการฝกปฏิบัติดวยระบบ

การเรียนรูจริงจากการปฏิบัติงานรวมกัน (On the Job Training) การประเมินผลจะประเมินวา นักศึกษามีความสามารถ        

ในการปฏิบัติงานตามภาระหนาที่ของอาชีพนั้นไดครบถวนสมบูรณตามรายวิชามากนอยเพียงใด   

โปรดแสดงระดับคะแนนของทานโดยกาเครื่องหมาย ลงในชองหมายเลข 5, 4, 3, 2, 1 ตามความเห็นของทาน       

ในแตละหัวขอประเมิน  

5  หมายถึง   มากที่สุด  4  หมายถึง   มาก  

3  หมายถึง   ปานกลาง 2  หมายถึง   นอย  

1  หมายถึง   นอยที่สุด 

ลําดับที ่ ทักษะการปฏิบัติงาน หรือสมรรถนะที่ตองการพัฒนา 
ระดับคะแนน 

5 4 3 2 1 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

คะแนนเฉลี่ย  
 

หมายเหต:ุ  นําขอมูลจากการบันทึกในคูมือฝกอาชีพในการศึกษาระบบทวิภาคี สําหรับนักศึกษา (อศบ.08.5) ตามภาระหนาที่    

   (Job Description) ของนักศึกษา มาเปนขอมูลการประเมิน 

 

 ลงชื่อ…………………………………………………………….  

                                                                    (………………………………………………….) 

 ครูฝก/อาจารยนิเทศ 

                                                                วันที่...........เดือน.........................................พ.ศ................                                                               
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แบบประเมินผลทักษะการปฏิบัติงานรายวิชา (PROFESSIONAL SKILLS) สําหรับครูฝก/อาจารยนิเทศ 

 

วิชา ……………..…………………….…..……สาขาวิชา………………………..…… ภาคเรียนที่ ……..… ปการศึกษา …………..……… 

อาจารยผูสอน…………………………………..……..………….วิทยาลัย........................................................................................ 
 

คําชี้แจง :  

ทักษะดานการปฏิบัติงานในอาชีพ (Professional Skills) หมายถึง ความสามารถในการปฏิบัติงานในอาชีพ (Core 

Skills) ตามภาระงาน (Job Description) ในอาชีพนั้น ๆ (Technical Skills) ไดอยางครบถวนและมีประสิทธิภาพ นักศึกษา

จะตองการฝกประสบการณทักษะวิชาชีพตามภาระหนาที่ของอาชีพ โดยจะตองปฏิบัติใหครบถวนตามภาระงานที่ไดรับ

มอบหมาย ซึ่งอยูภายใตการควบคุมดูแลของพี่เลี้ยงและอาจารยนิเทศองคกรผูใชบัณฑิตจะตองกําหนดภาระงานใหนักศึกษา

ปฏิบัติ เสมือนเปนพนักงานคนหนึ่งในองคกรแตทําหนาที่เปนผูชวยพนักงานประจําซึ่งเปนพี่เลี้ยง ผานการฝกปฏิบัติดวยระบบ

การเรียนรูจริงจากการปฏิบัติงานรวมกัน (On the Job Training) การประเมินผลจะประเมินวา นักศึกษามีความสามารถ        

ในการปฏิบัติงานตามภาระหนาที่ของอาชีพนั้นไดครบถวนสมบูรณตามรายวิชามากนอยเพียงใด   

โปรดแสดงระดับคะแนนของทานโดยกาเครื่องหมาย ลงในชองหมายเลข 5, 4, 3, 2, 1 ตามความเห็นของทาน       

ในแตละหัวขอประเมิน  

5  หมายถึง   มากที่สุด  4  หมายถึง   มาก  

3  หมายถึง   ปานกลาง 2  หมายถึง   นอย  

1  หมายถึง   นอยที่สุด 

ลําดับที ่ ทักษะการปฏิบัติงาน หรือสมรรถนะที่ตองการพัฒนา 
ระดับคะแนน 

5 4 3 2 1 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

คะแนนเฉลี่ย  
 

หมายเหต:ุ  นําขอมูลจากการบันทึกในคูมือฝกอาชีพในการศึกษาระบบทวิภาคี สําหรับนักศึกษา (อศบ.08.5) ตามภาระหนาที่    

   (Job Description) ของนักศึกษา มาเปนขอมูลการประเมิน 

 

 ลงชื่อ…………………………………………………………….  

                                                                    (………………………………………………….) 

 ครูฝก/อาจารยนิเทศ 

                                                                วันที่...........เดือน.........................................พ.ศ................                                                               
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แบบประเมินผลทักษะการปฏิบัติงานรายวิชา (PROFESSIONAL SKILLS) สําหรับครูฝก/อาจารยนิเทศ 

 

วิชา ……………..…………………….…..……สาขาวิชา………………………..…… ภาคเรียนที่ ……..… ปการศึกษา …………..……… 

อาจารยผูสอน…………………………………..……..………….วิทยาลัย........................................................................................ 
 

คําชี้แจง :  

ทักษะดานการปฏิบัติงานในอาชีพ (Professional Skills) หมายถึง ความสามารถในการปฏิบัติงานในอาชีพ (Core 

Skills) ตามภาระงาน (Job Description) ในอาชีพนั้น ๆ (Technical Skills) ไดอยางครบถวนและมีประสิทธิภาพ นักศึกษา

จะตองการฝกประสบการณทักษะวิชาชีพตามภาระหนาที่ของอาชีพ โดยจะตองปฏิบัติใหครบถวนตามภาระงานที่ไดรับ

มอบหมาย ซึ่งอยูภายใตการควบคุมดูแลของพี่เลี้ยงและอาจารยนิเทศองคกรผูใชบัณฑิตจะตองกําหนดภาระงานใหนักศึกษา

ปฏิบัติ เสมือนเปนพนักงานคนหนึ่งในองคกรแตทําหนาที่เปนผูชวยพนกังานประจําซึ่งเปนพี่เลี้ยง ผานการฝกปฏิบัติดวยระบบ

การเรียนรูจริงจากการปฏิบัติงานรวมกัน (On the Job Training) การประเมินผลจะประเมินวา นักศึกษามีความสามารถ        

ในการปฏิบัติงานตามภาระหนาที่ของอาชีพนั้นไดครบถวนสมบูรณตามรายวิชามากนอยเพียงใด   

โปรดแสดงระดับคะแนนของทานโดยกาเครื่องหมาย ลงในชองหมายเลข 5, 4, 3, 2, 1 ตามความเห็นของทาน       

ในแตละหัวขอประเมิน  

5  หมายถึง   มากที่สุด  4  หมายถึง   มาก  

3  หมายถึง   ปานกลาง 2  หมายถึง   นอย  

1  หมายถึง   นอยที่สุด 

ลําดับที ่ ทักษะการปฏิบัติงาน หรือสมรรถนะที่ตองการพัฒนา 
ระดับคะแนน 

5 4 3 2 1 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

คะแนนเฉลี่ย  
 

หมายเหต:ุ  นําขอมูลจากการบันทึกในคูมือฝกอาชีพในการศึกษาระบบทวิภาคี สําหรับนักศึกษา (อศบ.08.5) ตามภาระหนาที่    

   (Job Description) ของนักศึกษา มาเปนขอมูลการประเมิน 

 

 ลงชื่อ…………………………………………………………….  

                                                                    (………………………………………………….) 

 ครูฝก/อาจารยนิเทศ 

                                                                วันที่...........เดือน.........................................พ.ศ................                                                        
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แบบประเมินผลทักษะการปฏิบัติงานรายวิชา (PROFESSIONAL SKILLS) สําหรับครูฝก/อาจารยนิเทศ 

 

วิชา ……………..…………………….…..……สาขาวิชา………………………..…… ภาคเรียนที่ ……..… ปการศึกษา …………..……… 

อาจารยผูสอน…………………………………..……..………….วิทยาลัย........................................................................................ 
 

คําชี้แจง :  

ทักษะดานการปฏิบัติงานในอาชีพ (Professional Skills) หมายถึง ความสามารถในการปฏิบัติงานในอาชีพ (Core 

Skills) ตามภาระงาน (Job Description) ในอาชีพนั้น ๆ (Technical Skills) ไดอยางครบถวนและมีประสิทธิภาพ นักศึกษา

จะตองการฝกประสบการณทักษะวิชาชีพตามภาระหนาที่ของอาชีพ โดยจะตองปฏิบัติใหครบถวนตามภาระงานที่ไดรับ

มอบหมาย ซึ่งอยูภายใตการควบคุมดูแลของพี่เลี้ยงและอาจารยนิเทศองคกรผูใชบัณฑิตจะตองกําหนดภาระงานใหนักศึกษา

ปฏิบัติ เสมือนเปนพนักงานคนหนึ่งในองคกรแตทําหนาที่เปนผูชวยพนักงานประจําซึ่งเปนพี่เลี้ยง ผานการฝกปฏิบัติดวยระบบ

การเรียนรูจริงจากการปฏิบัติงานรวมกัน (On the Job Training) การประเมินผลจะประเมินวา นักศึกษามีความสามารถ        

ในการปฏิบัติงานตามภาระหนาที่ของอาชีพนั้นไดครบถวนสมบูรณตามรายวิชามากนอยเพียงใด   

โปรดแสดงระดับคะแนนของทานโดยกาเครื่องหมาย ลงในชองหมายเลข 5, 4, 3, 2, 1 ตามความเห็นของทาน       

ในแตละหัวขอประเมิน  

5  หมายถึง   มากที่สุด  4  หมายถึง   มาก  

3  หมายถึง   ปานกลาง 2  หมายถึง   นอย  

1  หมายถึง   นอยที่สุด 

ลําดับที ่ ทักษะการปฏิบัติงาน หรือสมรรถนะที่ตองการพัฒนา 
ระดับคะแนน 

5 4 3 2 1 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

คะแนนเฉลี่ย  
 

หมายเหต:ุ  นําขอมูลจากการบันทึกในคูมือฝกอาชีพในการศึกษาระบบทวิภาคี สําหรับนักศึกษา (อศบ.08.5) ตามภาระหนาที่    

   (Job Description) ของนักศึกษา มาเปนขอมูลการประเมิน 

 

 ลงชื่อ…………………………………………………………….  

                                                                    (………………………………………………….) 

 ครูฝก/อาจารยนิเทศ 

                                                                วันที่...........เดือน.........................................พ.ศ................                                                               
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แบบประเมินผลทักษะการปฏิบัติงานรายวิชา (PROFESSIONAL SKILLS) สําหรับครูฝก/อาจารยนิเทศ 

 

วิชา ……………..…………………….…..……สาขาวิชา………………………..…… ภาคเรียนที่ ……..… ปการศึกษา …………..……… 

อาจารยผูสอน…………………………………..……..………….วิทยาลัย........................................................................................ 
 

คําชี้แจง :  

ทักษะดานการปฏิบัติงานในอาชีพ (Professional Skills) หมายถึง ความสามารถในการปฏิบัติงานในอาชีพ (Core 

Skills) ตามภาระงาน (Job Description) ในอาชีพนั้น ๆ (Technical Skills) ไดอยางครบถวนและมีประสิทธิภาพ นักศึกษา

จะตองการฝกประสบการณทักษะวิชาชีพตามภาระหนาที่ของอาชีพ โดยจะตองปฏิบัติใหครบถวนตามภาระงานที่ไดรับ

มอบหมาย ซึ่งอยูภายใตการควบคุมดูแลของพี่เลี้ยงและอาจารยนิเทศองคกรผูใชบัณฑิตจะตองกําหนดภาระงานใหนักศึกษา

ปฏิบัติ เสมือนเปนพนักงานคนหนึ่งในองคกรแตทําหนาที่เปนผูชวยพนกังานประจําซึ่งเปนพี่เลี้ยง ผานการฝกปฏบิัติดวยระบบ

การเรียนรูจริงจากการปฏิบัติงานรวมกัน (On the Job Training) การประเมินผลจะประเมินวา นักศึกษามีความสามารถ        

ในการปฏิบัติงานตามภาระหนาที่ของอาชีพนั้นไดครบถวนสมบูรณตามรายวิชามากนอยเพียงใด   

โปรดแสดงระดับคะแนนของทานโดยกาเครื่องหมาย ลงในชองหมายเลข 5, 4, 3, 2, 1 ตามความเห็นของทาน       

ในแตละหัวขอประเมิน  

5  หมายถึง   มากที่สุด  4  หมายถึง   มาก  

3  หมายถึง   ปานกลาง 2  หมายถึง   นอย  

1  หมายถึง   นอยที่สุด 

ลําดับที ่ ทักษะการปฏิบัติงาน หรือสมรรถนะที่ตองการพัฒนา 
ระดับคะแนน 

5 4 3 2 1 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

คะแนนเฉลี่ย  
 

หมายเหต:ุ  นําขอมูลจากการบันทึกในคูมือฝกอาชีพในการศึกษาระบบทวิภาคี สําหรับนักศึกษา (อศบ.08.5) ตามภาระหนาที่    

   (Job Description) ของนักศึกษา มาเปนขอมูลการประเมิน 

 

 ลงชื่อ…………………………………………………………….  

                                                                    (………………………………………………….) 

 ครูฝก/อาจารยนิเทศ 

                                                                วันที่...........เดือน.........................................พ.ศ................                                                               
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แบบประเมินผลทักษะการปฏิบัติงานรายวิชา (PROFESSIONAL SKILLS) สําหรับครูฝก/อาจารยนิเทศ 

 

วิชา ……………..…………………….…..……สาขาวิชา………………………..…… ภาคเรียนที่ ……..… ปการศึกษา …………..……… 

อาจารยผูสอน…………………………………..……..………….วิทยาลัย........................................................................................ 
 

คําชี้แจง :  

ทักษะดานการปฏิบัติงานในอาชีพ (Professional Skills) หมายถึง ความสามารถในการปฏิบัติงานในอาชีพ (Core 

Skills) ตามภาระงาน (Job Description) ในอาชีพนั้น ๆ (Technical Skills) ไดอยางครบถวนและมีประสิทธิภาพ นักศึกษา

จะตองการฝกประสบการณทักษะวิชาชีพตามภาระหนาที่ของอาชีพ โดยจะตองปฏิบัติใหครบถวนตามภาระงานที่ไดรับ

มอบหมาย ซึ่งอยูภายใตการควบคุมดูแลของพี่เลี้ยงและอาจารยนิเทศองคกรผูใชบัณฑิตจะตองกําหนดภาระงานใหนักศึกษา

ปฏิบัติ เสมือนเปนพนักงานคนหนึ่งในองคกรแตทําหนาที่เปนผูชวยพนักงานประจําซึ่งเปนพี่เลี้ยง ผานการฝกปฏิบัติดวยระบบ

การเรียนรูจริงจากการปฏิบัติงานรวมกัน (On the Job Training) การประเมินผลจะประเมินวา นักศึกษามีความสามารถ        

ในการปฏิบัติงานตามภาระหนาที่ของอาชีพนั้นไดครบถวนสมบูรณตามรายวิชามากนอยเพียงใด   

โปรดแสดงระดับคะแนนของทานโดยกาเครื่องหมาย ลงในชองหมายเลข 5, 4, 3, 2, 1 ตามความเห็นของทาน       

ในแตละหัวขอประเมิน  

5  หมายถึง   มากที่สุด  4  หมายถึง   มาก  

3  หมายถึง   ปานกลาง 2  หมายถึง   นอย  

1  หมายถึง   นอยที่สุด 

ลําดับที ่ ทักษะการปฏิบัติงาน หรือสมรรถนะที่ตองการพัฒนา 
ระดับคะแนน 

5 4 3 2 1 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

คะแนนเฉลี่ย  
 

หมายเหต:ุ  นําขอมูลจากการบันทึกในคูมือฝกอาชีพในการศึกษาระบบทวิภาคี สําหรับนักศึกษา (อศบ.08.5) ตามภาระหนาที่    

   (Job Description) ของนักศึกษา มาเปนขอมูลการประเมิน 

 

 ลงชื่อ…………………………………………………………….  

                                                                    (………………………………………………….) 

 ครูฝก/อาจารยนิเทศ 

                                                                วันที่...........เดือน.........................................พ.ศ................                                                               
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แบบประเมินผลทักษะการปฏิบัติงานรายวิชา (PROFESSIONAL SKILLS) สําหรับครูฝก/อาจารยนิเทศ 

 

วิชา ……………..…………………….…..……สาขาวิชา………………………..…… ภาคเรียนที่ ……..… ปการศึกษา …………..……… 

อาจารยผูสอน…………………………………..……..………….วิทยาลัย........................................................................................ 
 

คําชี้แจง :  

ทักษะดานการปฏิบัติงานในอาชีพ (Professional Skills) หมายถึง ความสามารถในการปฏิบัติงานในอาชีพ (Core 

Skills) ตามภาระงาน (Job Description) ในอาชีพนั้น ๆ (Technical Skills) ไดอยางครบถวนและมีประสิทธิภาพ นักศึกษา

จะตองการฝกประสบการณทักษะวิชาชีพตามภาระหนาที่ของอาชีพ โดยจะตองปฏิบัติใหครบถวนตามภาระงานที่ไดรับ

มอบหมาย ซึ่งอยูภายใตการควบคุมดูแลของพี่เลี้ยงและอาจารยนิเทศองคกรผูใชบัณฑิตจะตองกําหนดภาระงานใหนักศึกษา

ปฏิบัติ เสมือนเปนพนักงานคนหนึ่งในองคกรแตทําหนาที่เปนผูชวยพนกังานประจําซึ่งเปนพี่เลี้ยง ผานการฝกปฏิบัติดวยระบบ

การเรียนรูจริงจากการปฏิบัติงานรวมกัน (On the Job Training) การประเมินผลจะประเมินวา นักศึกษามีความสามารถ        

ในการปฏิบัติงานตามภาระหนาที่ของอาชีพนั้นไดครบถวนสมบูรณตามรายวิชามากนอยเพียงใด   

โปรดแสดงระดับคะแนนของทานโดยกาเครื่องหมาย ลงในชองหมายเลข 5, 4, 3, 2, 1 ตามความเห็นของทาน       

ในแตละหัวขอประเมิน  

5  หมายถึง   มากที่สุด  4  หมายถึง   มาก  

3  หมายถึง   ปานกลาง 2  หมายถึง   นอย  

1  หมายถึง   นอยทีสุ่ด 

ลําดับที ่ ทักษะการปฏิบัติงาน หรือสมรรถนะที่ตองการพัฒนา 
ระดับคะแนน 

5 4 3 2 1 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

คะแนนเฉลี่ย  
 

หมายเหต:ุ  นําขอมูลจากการบันทึกในคูมือฝกอาชีพในการศึกษาระบบทวิภาคี สําหรับนักศึกษา (อศบ.08.5) ตามภาระหนาที่    

   (Job Description) ของนักศึกษา มาเปนขอมูลการประเมิน 

 

 ลงชื่อ…………………………………………………………….  

                                                                    (………………………………………………….) 

 ครูฝก/อาจารยนิเทศ 

                                                                วันที่...........เดือน.........................................พ.ศ................                                                               



- 192 - 
 

 
แบบประเมินผลทักษะการปฏิบัติงานรายวิชา (PROFESSIONAL SKILLS) สําหรับครูฝก/อาจารยนิเทศ 

 

วิชา ……………..…………………….…..……สาขาวิชา………………………..…… ภาคเรียนที่ ……..… ปการศึกษา …………..……… 

อาจารยผูสอน…………………………………..……..………….วิทยาลัย........................................................................................ 
 

คําชี้แจง :  

ทักษะดานการปฏิบัติงานในอาชีพ (Professional Skills) หมายถึง ความสามารถในการปฏิบัติงานในอาชีพ (Core 

Skills) ตามภาระงาน (Job Description) ในอาชีพนั้น ๆ (Technical Skills) ไดอยางครบถวนและมีประสิทธิภาพ นักศึกษา

จะตองการฝกประสบการณทักษะวิชาชีพตามภาระหนาที่ของอาชีพ โดยจะตองปฏิบัติใหครบถวนตามภาระงานที่ไดรับ

มอบหมาย ซึ่งอยูภายใตการควบคุมดูแลของพี่เลี้ยงและอาจารยนิเทศองคกรผูใชบัณฑิตจะตองกําหนดภาระงานใหนักศึกษา

ปฏิบัติ เสมือนเปนพนักงานคนหนึ่งในองคกรแตทําหนาที่เปนผูชวยพนักงานประจําซึ่งเปนพี่เลี้ยง ผานการฝกปฏิบัติดวยระบบ

การเรียนรูจริงจากการปฏิบัติงานรวมกัน (On the Job Training) การประเมินผลจะประเมินวา นักศึกษามีความสามารถ        

ในการปฏิบัติงานตามภาระหนาที่ของอาชีพนั้นไดครบถวนสมบูรณตามรายวิชามากนอยเพียงใด   

โปรดแสดงระดับคะแนนของทานโดยกาเครื่องหมาย ลงในชองหมายเลข 5, 4, 3, 2, 1 ตามความเห็นของทาน       

ในแตละหัวขอประเมิน  

5  หมายถึง   มากที่สุด  4  หมายถึง   มาก  

3  หมายถึง   ปานกลาง 2  หมายถึง   นอย  

1  หมายถึง   นอยที่สุด 

ลําดับที ่ ทักษะการปฏิบัติงาน หรือสมรรถนะที่ตองการพัฒนา 
ระดับคะแนน 

5 4 3 2 1 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

คะแนนเฉลี่ย  
 

หมายเหต:ุ  นําขอมูลจากการบันทึกในคูมือฝกอาชีพในการศึกษาระบบทวิภาคี สําหรับนักศึกษา (อศบ.08.5) ตามภาระหนาที่    

   (Job Description) ของนักศึกษา มาเปนขอมูลการประเมิน 

 

 ลงชื่อ…………………………………………………………….  

                                                                    (………………………………………………….) 

 ครูฝก/อาจารยนิเทศ 

                                                                วันที่...........เดือน.........................................พ.ศ................                                                               



- 193 - 
 

 
แบบประเมินผลทักษะการปฏิบัติงานรายวิชา (PROFESSIONAL SKILLS) สําหรับครูฝก/อาจารยนิเทศ 

 

วิชา ……………..…………………….…..……สาขาวิชา………………………..…… ภาคเรียนที่ ……..… ปการศึกษา …………..……… 

อาจารยผูสอน…………………………………..……..………….วิทยาลัย........................................................................................ 
 

คําชี้แจง :  

ทักษะดานการปฏิบัติงานในอาชีพ (Professional Skills) หมายถึง ความสามารถในการปฏิบัติงานในอาชีพ (Core 

Skills) ตามภาระงาน (Job Description) ในอาชีพนั้น ๆ (Technical Skills) ไดอยางครบถวนและมีประสิทธิภาพ นักศึกษา

จะตองการฝกประสบการณทักษะวิชาชีพตามภาระหนาที่ของอาชีพ โดยจะตองปฏิบัติใหครบถวนตามภาระงานที่ไดรับ

มอบหมาย ซึ่งอยูภายใตการควบคุมดูแลของพี่เลี้ยงและอาจารยนิเทศองคกรผูใชบัณฑิตจะตองกําหนดภาระงานใหนักศึกษา

ปฏิบัติ เสมือนเปนพนักงานคนหนึ่งในองคกรแตทําหนาที่เปนผูชวยพนกังานประจําซึ่งเปนพี่เลี้ยง ผานการฝกปฏิบัติดวยระบบ

การเรียนรูจริงจากการปฏิบัติงานรวมกัน (On the Job Training) การประเมินผลจะประเมินวา นักศึกษามีความสามารถ        

ในการปฏิบัติงานตามภาระหนาที่ของอาชีพนั้นไดครบถวนสมบูรณตามรายวิชามากนอยเพียงใด   

โปรดแสดงระดับคะแนนของทานโดยกาเครื่องหมาย ลงในชองหมายเลข 5, 4, 3, 2, 1 ตามความเห็นของทาน       

ในแตละหัวขอประเมิน  

5  หมายถึง   มากที่สุด  4  หมายถึง   มาก  

3  หมายถึง   ปานกลาง 2  หมายถึง   นอย  

1  หมายถึง   นอยที่สุด 

ลําดับที ่ ทักษะการปฏิบัติงาน หรือสมรรถนะที่ตองการพัฒนา 
ระดับคะแนน 

5 4 3 2 1 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

คะแนนเฉลี่ย  
 

หมายเหต:ุ  นําขอมูลจากการบันทึกในคูมือฝกอาชีพในการศึกษาระบบทวิภาคี สําหรับนักศึกษา (อศบ.08.5) ตามภาระหนาที่    

   (Job Description) ของนักศึกษา มาเปนขอมูลการประเมิน 

 

 ลงชื่อ…………………………………………………………….  

                                                                    (………………………………………………….) 

 ครูฝก/อาจารยนิเทศ 

                                                                วันที่...........เดือน.........................................พ.ศ................                                                               
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แบบประเมินผลทักษะการปฏิบัติงานรายวิชา (PROFESSIONAL SKILLS) สําหรับครูฝก/อาจารยนิเทศ 

 

วิชา ……………..…………………….…..……สาขาวิชา………………………..…… ภาคเรียนที่ ……..… ปการศึกษา …………..……… 

อาจารยผูสอน…………………………………..……..………….วิทยาลัย........................................................................................ 
 

คําชี้แจง :  

ทักษะดานการปฏิบัติงานในอาชีพ (Professional Skills) หมายถึง ความสามารถในการปฏิบัติงานในอาชีพ (Core 

Skills) ตามภาระงาน (Job Description) ในอาชีพนั้น ๆ (Technical Skills) ไดอยางครบถวนและมีประสิทธิภาพ นักศึกษา

จะตองการฝกประสบการณทักษะวิชาชีพตามภาระหนาที่ของอาชีพ โดยจะตองปฏิบัติใหครบถวนตามภาระงานที่ไดรับ

มอบหมาย ซึ่งอยูภายใตการควบคุมดูแลของพี่เลี้ยงและอาจารยนิเทศองคกรผูใชบัณฑิตจะตองกําหนดภาระงานใหนักศึกษา

ปฏิบัติ เสมือนเปนพนักงานคนหนึ่งในองคกรแตทําหนาที่เปนผูชวยพนักงานประจําซึ่งเปนพี่เลี้ยง ผานการฝกปฏิบัติดวยระบบ

การเรียนรูจริงจากการปฏิบัติงานรวมกัน (On the Job Training) การประเมินผลจะประเมินวา นักศึกษามีความสามารถ        

ในการปฏิบัติงานตามภาระหนาที่ของอาชีพนั้นไดครบถวนสมบูรณตามรายวิชามากนอยเพียงใด   

โปรดแสดงระดับคะแนนของทานโดยกาเครื่องหมาย ลงในชองหมายเลข 5, 4, 3, 2, 1 ตามความเห็นของทาน       

ในแตละหัวขอประเมิน  

5  หมายถึง   มากที่สุด  4  หมายถึง   มาก  

3  หมายถึง   ปานกลาง 2  หมายถึง   นอย  

1  หมายถึง   นอยที่สุด 

ลําดับที ่ ทักษะการปฏิบัติงาน หรือสมรรถนะที่ตองการพัฒนา 
ระดับคะแนน 

5 4 3 2 1 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

คะแนนเฉลี่ย  
 

หมายเหต:ุ  นําขอมูลจากการบันทึกในคูมือฝกอาชีพในการศึกษาระบบทวิภาคี สําหรับนักศึกษา (อศบ.08.5) ตามภาระหนาที่    

   (Job Description) ของนักศึกษา มาเปนขอมูลการประเมิน 

 

 ลงชื่อ…………………………………………………………….  

                                                                    (………………………………………………….) 

 ครูฝก/อาจารยนิเทศ 

                                                                วันที่...........เดือน.........................................พ.ศ................                                                               
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แบบประเมินผลทักษะการปฏิบัติงานรายวิชา (PROFESSIONAL SKILLS) สําหรับครูฝก/อาจารยนิเทศ 

 

วิชา ……………..…………………….…..……สาขาวิชา………………………..…… ภาคเรียนที่ ……..… ปการศึกษา …………..……… 

อาจารยผูสอน…………………………………..……..………….วิทยาลัย........................................................................................ 
 

คําชี้แจง :  

ทักษะดานการปฏิบัติงานในอาชีพ (Professional Skills) หมายถึง ความสามารถในการปฏิบัติงานในอาชีพ (Core 

Skills) ตามภาระงาน (Job Description) ในอาชีพนั้น ๆ (Technical Skills) ไดอยางครบถวนและมีประสิทธิภาพ นักศึกษา

จะตองการฝกประสบการณทักษะวิชาชีพตามภาระหนาที่ของอาชีพ โดยจะตองปฏิบัติใหครบถวนตามภาระงานที่ไดรับ

มอบหมาย ซึ่งอยูภายใตการควบคุมดูแลของพี่เลี้ยงและอาจารยนิเทศองคกรผูใชบัณฑิตจะตองกําหนดภาระงานใหนักศึกษา

ปฏิบัติ เสมือนเปนพนักงานคนหนึ่งในองคกรแตทําหนาที่เปนผูชวยพนกังานประจําซึ่งเปนพี่เลี้ยง ผานการฝกปฏิบัติดวยระบบ

การเรียนรูจริงจากการปฏิบัติงานรวมกัน (On the Job Training) การประเมินผลจะประเมินวา นักศึกษามีความสามารถ        

ในการปฏิบัติงานตามภาระหนาที่ของอาชีพนั้นไดครบถวนสมบูรณตามรายวิชามากนอยเพียงใด   

โปรดแสดงระดับคะแนนของทานโดยกาเครื่องหมาย ลงในชองหมายเลข 5, 4, 3, 2, 1 ตามความเห็นของทาน       

ในแตละหัวขอประเมิน  

5  หมายถึง   มากที่สุด  4  หมายถึง   มาก  

3  หมายถึง   ปานกลาง 2  หมายถึง   นอย  

1  หมายถึง   นอยที่สุด 

ลําดับที ่ ทักษะการปฏิบัติงาน หรือสมรรถนะที่ตองการพัฒนา 
ระดับคะแนน 

5 4 3 2 1 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

คะแนนเฉลี่ย  
 

หมายเหต:ุ  นําขอมูลจากการบันทึกในคูมือฝกอาชีพในการศึกษาระบบทวิภาคี สําหรับนักศึกษา (อศบ.08.5) ตามภาระหนาที่    

   (Job Description) ของนักศึกษา มาเปนขอมูลการประเมิน 

 

 ลงชื่อ…………………………………………………………….  

                                                                    (………………………………………………….) 

 ครูฝก/อาจารยนิเทศ 

                                                                วันที่...........เดือน.........................................พ.ศ................                                                               
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แบบประเมินผลทักษะการปฏิบัติงานรายวิชา (PROFESSIONAL SKILLS) สําหรับครูฝก/อาจารยนิเทศ 

 

วิชา ……………..…………………….…..……สาขาวิชา………………………..…… ภาคเรียนที่ ……..… ปการศึกษา …………..……… 

อาจารยผูสอน…………………………………..……..………….วิทยาลัย........................................................................................ 
 

คําชี้แจง :  

ทักษะดานการปฏิบัติงานในอาชีพ (Professional Skills) หมายถึง ความสามารถในการปฏิบัติงานในอาชีพ (Core 

Skills) ตามภาระงาน (Job Description) ในอาชีพนั้น ๆ (Technical Skills) ไดอยางครบถวนและมีประสิทธิภาพ นักศึกษา

จะตองการฝกประสบการณทักษะวิชาชีพตามภาระหนาที่ของอาชีพ โดยจะตองปฏิบัติใหครบถวนตามภาระงานที่ไดรับ

มอบหมาย ซึ่งอยูภายใตการควบคุมดูแลของพี่เลี้ยงและอาจารยนิเทศองคกรผูใชบัณฑิตจะตองกําหนดภาระงานใหนักศึกษา

ปฏิบัติ เสมือนเปนพนักงานคนหนึ่งในองคกรแตทําหนาที่เปนผูชวยพนักงานประจําซึ่งเปนพี่เลี้ยง ผานการฝกปฏิบัติดวยระบบ

การเรียนรูจริงจากการปฏิบัติงานรวมกัน (On the Job Training) การประเมินผลจะประเมินวา นักศึกษามีความสามารถ        

ในการปฏิบัติงานตามภาระหนาที่ของอาชีพนั้นไดครบถวนสมบูรณตามรายวิชามากนอยเพียงใด   

โปรดแสดงระดับคะแนนของทานโดยกาเครื่องหมาย ลงในชองหมายเลข 5, 4, 3, 2, 1 ตามความเห็นของทาน       

ในแตละหัวขอประเมิน  

5  หมายถึง   มากที่สุด  4  หมายถึง   มาก  

3  หมายถึง   ปานกลาง 2  หมายถึง   นอย  

1  หมายถึง   นอยที่สุด 

ลําดับที ่ ทักษะการปฏิบัติงาน หรือสมรรถนะที่ตองการพัฒนา 
ระดับคะแนน 

5 4 3 2 1 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

คะแนนเฉลี่ย  
 

หมายเหต:ุ  นําขอมูลจากการบันทึกในคูมือฝกอาชีพในการศึกษาระบบทวิภาคี สําหรับนักศึกษา (อศบ.08.5) ตามภาระหนาที่    

   (Job Description) ของนักศึกษา มาเปนขอมูลการประเมิน 

 

 ลงชื่อ…………………………………………………………….  

                                                                    (………………………………………………….) 

 ครูฝก/อาจารยนิเทศ 

                                                                วันที่...........เดือน.........................................พ.ศ................                                                               



- 197 - 
 

 
แบบประเมินผลทักษะการปฏิบัติงานรายวิชา (PROFESSIONAL SKILLS) สําหรับครูฝก/อาจารยนิเทศ 

 

วิชา ……………..…………………….…..……สาขาวิชา………………………..…… ภาคเรียนที่ ……..… ปการศึกษา …………..……… 

อาจารยผูสอน…………………………………..……..………….วิทยาลัย........................................................................................ 
 

คําชี้แจง :  

ทักษะดานการปฏิบัติงานในอาชีพ (Professional Skills) หมายถึง ความสามารถในการปฏิบัติงานในอาชีพ (Core 

Skills) ตามภาระงาน (Job Description) ในอาชีพนั้น ๆ (Technical Skills) ไดอยางครบถวนและมีประสิทธิภาพ นักศึกษา

จะตองการฝกประสบการณทักษะวิชาชีพตามภาระหนาที่ของอาชีพ โดยจะตองปฏิบัติใหครบถวนตามภาระงานที่ไดรับ

มอบหมาย ซึ่งอยูภายใตการควบคุมดูแลของพี่เลี้ยงและอาจารยนิเทศองคกรผูใชบัณฑิตจะตองกําหนดภาระงานใหนักศึกษา

ปฏิบัติ เสมือนเปนพนักงานคนหนึ่งในองคกรแตทําหนาที่เปนผูชวยพนกังานประจําซึ่งเปนพี่เลี้ยง ผานการฝกปฏิบัติดวยระบบ

การเรียนรูจริงจากการปฏิบัติงานรวมกัน (On the Job Training) การประเมินผลจะประเมินวา นักศึกษามีความสามารถ        

ในการปฏิบัติงานตามภาระหนาที่ของอาชีพนั้นไดครบถวนสมบูรณตามรายวชิามากนอยเพียงใด   

โปรดแสดงระดับคะแนนของทานโดยกาเครื่องหมาย ลงในชองหมายเลข 5, 4, 3, 2, 1 ตามความเห็นของทาน       

ในแตละหัวขอประเมิน  

5  หมายถึง   มากที่สุด  4  หมายถึง   มาก  

3  หมายถึง   ปานกลาง 2  หมายถึง   นอย  

1  หมายถึง   นอยที่สุด 

ลําดับที ่ ทักษะการปฏิบัติงาน หรือสมรรถนะที่ตองการพัฒนา 
ระดับคะแนน 

5 4 3 2 1 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

คะแนนเฉลี่ย  
 

หมายเหต:ุ  นําขอมูลจากการบันทึกในคูมือฝกอาชีพในการศึกษาระบบทวิภาคี สําหรับนักศึกษา (อศบ.08.5) ตามภาระหนาที่    

   (Job Description) ของนักศึกษา มาเปนขอมูลการประเมิน 

 

 ลงชื่อ…………………………………………………………….  

                                                                    (………………………………………………….) 

 ครูฝก/อาจารยนิเทศ 

                                                                วันที่...........เดือน.........................................พ.ศ................                                                               



- 198 - 
 

 
แบบประเมินผลทักษะการปฏิบัติงานรายวิชา (PROFESSIONAL SKILLS) สําหรับครูฝก/อาจารยนิเทศ 

 

วิชา ……………..…………………….…..……สาขาวิชา………………………..…… ภาคเรียนที่ ……..… ปการศึกษา …………..……… 

อาจารยผูสอน…………………………………..……..………….วิทยาลัย........................................................................................ 
 

คําชี้แจง :  

ทักษะดานการปฏิบัติงานในอาชีพ (Professional Skills) หมายถึง ความสามารถในการปฏิบัติงานในอาชีพ (Core 

Skills) ตามภาระงาน (Job Description) ในอาชีพนั้น ๆ (Technical Skills) ไดอยางครบถวนและมีประสิทธิภาพ นักศึกษา

จะตองการฝกประสบการณทักษะวิชาชีพตามภาระหนาที่ของอาชีพ โดยจะตองปฏิบัติใหครบถวนตามภาระงานที่ไดรับ

มอบหมาย ซึ่งอยูภายใตการควบคุมดูแลของพี่เลี้ยงและอาจารยนิเทศองคกรผูใชบัณฑิตจะตองกําหนดภาระงานใหนักศึกษา

ปฏิบัติ เสมือนเปนพนักงานคนหนึ่งในองคกรแตทําหนาที่เปนผูชวยพนักงานประจําซึ่งเปนพี่เลี้ยง ผานการฝกปฏิบัติดวยระบบ

การเรียนรูจริงจากการปฏิบัติงานรวมกัน (On the Job Training) การประเมินผลจะประเมินวา นักศึกษามีความสามารถ        

ในการปฏิบัติงานตามภาระหนาที่ของอาชีพนั้นไดครบถวนสมบูรณตามรายวิชามากนอยเพียงใด   

โปรดแสดงระดับคะแนนของทานโดยกาเครื่องหมาย ลงในชองหมายเลข 5, 4, 3, 2, 1 ตามความเห็นของทาน       

ในแตละหัวขอประเมิน  

5  หมายถึง   มากที่สุด  4  หมายถึง   มาก  

3  หมายถึง   ปานกลาง 2  หมายถึง   นอย  

1  หมายถึง   นอยที่สุด 

ลําดับที ่ ทักษะการปฏิบัติงาน หรือสมรรถนะที่ตองการพัฒนา 
ระดับคะแนน 

5 4 3 2 1 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

คะแนนเฉลี่ย  
 

หมายเหต:ุ  นําขอมูลจากการบันทึกในคูมือฝกอาชีพในการศึกษาระบบทวิภาคี สําหรับนักศึกษา (อศบ.08.5) ตามภาระหนาที่    

   (Job Description) ของนักศึกษา มาเปนขอมูลการประเมิน 

 

 ลงชื่อ…………………………………………………………….  

                                                                    (………………………………………………….) 

 ครูฝก/อาจารยนิเทศ 

                                                                วันที่...........เดือน.........................................พ.ศ................                                                               



- 199 - 
 

 
แบบประเมินผลทักษะการปฏิบัติงานรายวิชา (PROFESSIONAL SKILLS) สําหรับครูฝก/อาจารยนิเทศ 

 

วิชา ……………..…………………….…..……สาขาวิชา………………………..…… ภาคเรียนที่ ……..… ปการศึกษา …………..……… 

อาจารยผูสอน…………………………………..……..………….วิทยาลัย........................................................................................ 
 

คําชี้แจง :  

ทักษะดานการปฏิบัติงานในอาชีพ (Professional Skills) หมายถึง ความสามารถในการปฏิบัติงานในอาชีพ (Core 

Skills) ตามภาระงาน (Job Description) ในอาชีพนั้น ๆ (Technical Skills) ไดอยางครบถวนและมีประสิทธิภาพ นักศึกษา

จะตองการฝกประสบการณทักษะวิชาชีพตามภาระหนาที่ของอาชีพ โดยจะตองปฏิบัติใหครบถวนตามภาระงานที่ไดรับ

มอบหมาย ซึ่งอยูภายใตการควบคุมดูแลของพี่เลี้ยงและอาจารยนิเทศองคกรผูใชบัณฑิตจะตองกําหนดภาระงานใหนักศึกษา

ปฏิบัติ เสมือนเปนพนักงานคนหนึ่งในองคกรแตทําหนาที่เปนผูชวยพนกังานประจําซึ่งเปนพี่เลี้ยง ผานการฝกปฏิบัติดวยระบบ

การเรียนรูจริงจากการปฏิบัติงานรวมกัน (On the Job Training) การประเมินผลจะประเมินวา นักศึกษามีความสามารถ        

ในการปฏิบัติงานตามภาระหนาที่ของอาชีพนั้นไดครบถวนสมบูรณตามรายวิชามากนอยเพียงใด   

โปรดแสดงระดับคะแนนของทานโดยกาเครื่องหมาย ลงในชองหมายเลข 5, 4, 3, 2, 1 ตามความเห็นของทาน       

ในแตละหัวขอประเมิน  

5  หมายถึง   มากที่สุด  4  หมายถึง   มาก  

3  หมายถึง   ปานกลาง 2  หมายถึง   นอย  

1  หมายถึง   นอยที่สุด 

ลําดับที ่ ทักษะการปฏิบัติงาน หรือสมรรถนะที่ตองการพัฒนา 
ระดับคะแนน 

5 4 3 2 1 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

คะแนนเฉลี่ย  
 

หมายเหต:ุ  นําขอมูลจากการบันทึกในคูมอืฝกอาชีพในการศึกษาระบบทวิภาคี สําหรับนักศึกษา (อศบ.08.5) ตามภาระหนาที่    

  (Job Description) ของนักศึกษา มาเปนขอมูลการประเมิน 

 

 ลงชื่อ…………………………………………………………….  

                                                                    (………………………………………………….) 

 ครูฝก/อาจารยนิเทศ 

                                                                วันที่...........เดือน.........................................พ.ศ................                                                               



- 200 - 
 

 
แบบประเมินผลทักษะการปฏิบัติงานรายวิชา (PROFESSIONAL SKILLS) สําหรับครูฝก/อาจารยนิเทศ 

 

วิชา ……………..…………………….…..……สาขาวิชา………………………..…… ภาคเรียนที่ ……..… ปการศึกษา …………..……… 

อาจารยผูสอน…………………………………..……..………….วิทยาลัย........................................................................................ 
 

คําชี้แจง :  

ทักษะดานการปฏิบัติงานในอาชีพ (Professional Skills) หมายถึง ความสามารถในการปฏิบัติงานในอาชีพ (Core 

Skills) ตามภาระงาน (Job Description) ในอาชีพนั้น ๆ (Technical Skills) ไดอยางครบถวนและมีประสิทธิภาพ นักศึกษา

จะตองการฝกประสบการณทักษะวิชาชีพตามภาระหนาที่ของอาชีพ โดยจะตองปฏิบัติใหครบถวนตามภาระงานที่ไดรับ

มอบหมาย ซึ่งอยูภายใตการควบคุมดูแลของพี่เลี้ยงและอาจารยนิเทศองคกรผูใชบัณฑิตจะตองกําหนดภาระงานใหนักศึกษา

ปฏิบัติ เสมือนเปนพนักงานคนหนึ่งในองคกรแตทําหนาที่เปนผูชวยพนักงานประจําซึ่งเปนพี่เลี้ยง ผานการฝกปฏิบัติดวยระบบ

การเรียนรูจริงจากการปฏิบัติงานรวมกัน (On the Job Training) การประเมินผลจะประเมินวา นักศึกษามีความสามารถ        

ในการปฏิบัติงานตามภาระหนาที่ของอาชีพนั้นไดครบถวนสมบูรณตามรายวิชามากนอยเพียงใด   

โปรดแสดงระดับคะแนนของทานโดยกาเครื่องหมาย ลงในชองหมายเลข 5, 4, 3, 2, 1 ตามความเห็นของทาน       

ในแตละหัวขอประเมิน  

5  หมายถึง   มากที่สุด  4  หมายถึง   มาก  

3  หมายถึง   ปานกลาง 2  หมายถึง   นอย  

1  หมายถึง   นอยที่สุด 

ลําดับที ่ ทักษะการปฏิบัติงาน หรือสมรรถนะที่ตองการพัฒนา 
ระดับคะแนน 

5 4 3 2 1 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

คะแนนเฉลี่ย  
 

หมายเหต:ุ  นําขอมูลจากการบันทึกในคูมือฝกอาชีพในการศึกษาระบบทวิภาคี สําหรับนักศึกษา (อศบ.08.5) ตามภาระหนาที่    

   (Job Description) ของนักศึกษา มาเปนขอมูลการประเมิน 

 

 ลงชื่อ…………………………………………………………….  

                                                                    (………………………………………………….) 

 ครูฝก/อาจารยนิเทศ 

                                                                วันที่...........เดือน.........................................พ.ศ................                                                               



- 201 - 
 

 
แบบประเมินผลทักษะการปฏิบัติงานรายวิชา (PROFESSIONAL SKILLS) สําหรับครูฝก/อาจารยนิเทศ 

 

วิชา ……………..…………………….…..……สาขาวิชา………………………..…… ภาคเรียนที่ ……..… ปการศึกษา …………..……… 

อาจารยผูสอน…………………………………..……..………….วิทยาลัย........................................................................................ 
 

คําชี้แจง :  

ทักษะดานการปฏิบัติงานในอาชีพ (Professional Skills) หมายถึง ความสามารถในการปฏิบัติงานในอาชีพ (Core 

Skills) ตามภาระงาน (Job Description) ในอาชีพนั้น ๆ (Technical Skills) ไดอยางครบถวนและมีประสิทธิภาพ นักศึกษา

จะตองการฝกประสบการณทักษะวิชาชีพตามภาระหนาที่ของอาชีพ โดยจะตองปฏิบัติใหครบถวนตามภาระงานที่ไดรับ

มอบหมาย ซึ่งอยูภายใตการควบคุมดูแลของพี่เลี้ยงและอาจารยนิเทศองคกรผูใชบัณฑิตจะตองกําหนดภาระงานใหนักศึกษา

ปฏิบัติ เสมือนเปนพนักงานคนหนึ่งในองคกรแตทําหนาที่เปนผูชวยพนกังานประจําซึ่งเปนพี่เลี้ยง ผานการฝกปฏิบัติดวยระบบ

การเรียนรูจริงจากการปฏิบัติงานรวมกัน (On the Job Training) การประเมินผลจะประเมินวา นักศึกษามีความสามารถ        

ในการปฏิบัติงานตามภาระหนาที่ของอาชีพนั้นไดครบถวนสมบูรณตามรายวิชามากนอยเพียงใด   

โปรดแสดงระดับคะแนนของทานโดยกาเครื่องหมาย ลงในชองหมายเลข 5, 4, 3, 2, 1 ตามความเห็นของทาน       

ในแตละหัวขอประเมิน  

5  หมายถึง   มากที่สุด  4  หมายถึง   มาก  

3  หมายถึง   ปานกลาง 2  หมายถึง   นอย  

1  หมายถึง   นอยที่สุด 

ลําดับที ่ ทักษะการปฏิบัติงาน หรือสมรรถนะที่ตองการพัฒนา 
ระดับคะแนน 

5 4 3 2 1 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

คะแนนเฉลี่ย  
 

หมายเหต:ุ  นําขอมูลจากการบันทึกในคูมือฝกอาชีพในการศึกษาระบบทวิภาคี สําหรับนักศึกษา (อศบ.08.5) ตามภาระหนาที่    

   (Job Description) ของนักศึกษา มาเปนขอมูลการประเมิน 

 

 ลงชื่อ…………………………………………………………….  

                                                                    (………………………………………………….) 

 ครูฝก/อาจารยนิเทศ 

                                                                วันที่...........เดือน.........................................พ.ศ................                                                               



- 202 - 
 

 
แบบประเมินผลทักษะการปฏิบัติงานรายวิชา (PROFESSIONAL SKILLS) สําหรับครูฝก/อาจารยนิเทศ 

 

วิชา ……………..…………………….…..……สาขาวิชา………………………..…… ภาคเรียนที่ ……..… ปการศึกษา …………..……… 

อาจารยผูสอน…………………………………..……..………….วิทยาลัย........................................................................................ 
 

คําชี้แจง :  

ทักษะดานการปฏิบัติงานในอาชีพ (Professional Skills) หมายถึง ความสามารถในการปฏิบัติงานในอาชีพ (Core 

Skills) ตามภาระงาน (Job Description) ในอาชีพนั้น ๆ (Technical Skills) ไดอยางครบถวนและมีประสิทธิภาพ นักศึกษา

จะตองการฝกประสบการณทักษะวิชาชีพตามภาระหนาที่ของอาชีพ โดยจะตองปฏิบัติใหครบถวนตามภาระงานที่ไดรับ

มอบหมาย ซึ่งอยูภายใตการควบคุมดูแลของพี่เลี้ยงและอาจารยนิเทศองคกรผูใชบัณฑิตจะตองกําหนดภาระงานใหนักศึกษา

ปฏิบัติ เสมือนเปนพนักงานคนหนึ่งในองคกรแตทําหนาที่เปนผูชวยพนักงานประจําซึ่งเปนพี่เลี้ยง ผานการฝกปฏิบัติดวยระบบ

การเรียนรูจริงจากการปฏิบัติงานรวมกัน (On the Job Training) การประเมินผลจะประเมินวา นักศึกษามีความสามารถ        

ในการปฏิบัติงานตามภาระหนาที่ของอาชีพนั้นไดครบถวนสมบูรณตามรายวิชามากนอยเพียงใด   

โปรดแสดงระดับคะแนนของทานโดยกาเครื่องหมาย ลงในชองหมายเลข 5, 4, 3, 2, 1 ตามความเห็นของทาน       

ในแตละหัวขอประเมิน  

5  หมายถึง   มากที่สุด  4  หมายถึง   มาก  

3  หมายถึง   ปานกลาง 2  หมายถึง   นอย  

1  หมายถึง   นอยที่สุด 

ลําดับที ่ ทักษะการปฏิบัติงาน หรือสมรรถนะที่ตองการพัฒนา 
ระดับคะแนน 

5 4 3 2 1 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

คะแนนเฉลี่ย  
 

หมายเหต:ุ  นําขอมูลจากการบันทึกในคูมือฝกอาชพีในการศึกษาระบบทวิภาคี สําหรับนักศึกษา (อศบ.08.5) ตามภาระหนาที่    

   (Job Description) ของนักศึกษา มาเปนขอมูลการประเมิน 

 

 ลงชื่อ…………………………………………………………….  

                                                                    (………………………………………………….) 

 ครูฝก/อาจารยนิเทศ 

                                                                วันที่...........เดือน.........................................พ.ศ................                                                               
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แบบประเมินผลทักษะการปฏิบัติงานรายวิชา (PROFESSIONAL SKILLS) สําหรับครูฝก/อาจารยนิเทศ 

 

วิชา ……………..…………………….…..……สาขาวิชา………………………..…… ภาคเรียนที่ ……..… ปการศึกษา …………..……… 

อาจารยผูสอน…………………………………..……..………….วิทยาลัย........................................................................................ 
 

คําชี้แจง :  

ทักษะดานการปฏิบัติงานในอาชีพ (Professional Skills) หมายถึง ความสามารถในการปฏิบัติงานในอาชีพ (Core 

Skills) ตามภาระงาน (Job Description) ในอาชีพนั้น ๆ (Technical Skills) ไดอยางครบถวนและมีประสิทธิภาพ นักศึกษา

จะตองการฝกประสบการณทักษะวิชาชีพตามภาระหนาที่ของอาชีพ โดยจะตองปฏิบัติใหครบถวนตามภาระงานที่ไดรับ

มอบหมาย ซึ่งอยูภายใตการควบคุมดูแลของพี่เลี้ยงและอาจารยนิเทศองคกรผูใชบัณฑิตจะตองกําหนดภาระงานใหนักศึกษา

ปฏิบัติ เสมือนเปนพนักงานคนหนึ่งในองคกรแตทําหนาที่เปนผูชวยพนกังานประจําซึ่งเปนพี่เลี้ยง ผานการฝกปฏิบัติดวยระบบ

การเรียนรูจริงจากการปฏิบัติงานรวมกัน (On the Job Training) การประเมินผลจะประเมินวา นักศึกษามีความสามารถ        

ในการปฏิบัติงานตามภาระหนาที่ของอาชีพนั้นไดครบถวนสมบูรณตามรายวิชามากนอยเพียงใด   

โปรดแสดงระดับคะแนนของทานโดยกาเครื่องหมาย ลงในชองหมายเลข 5, 4, 3, 2, 1 ตามความเห็นของทาน       

ในแตละหัวขอประเมิน  

5  หมายถึง   มากที่สุด  4  หมายถึง   มาก  

3  หมายถึง   ปานกลาง 2  หมายถึง   นอย  

1  หมายถึง   นอยที่สุด 

ลําดับที ่ ทักษะการปฏิบัติงาน หรือสมรรถนะที่ตองการพัฒนา 
ระดับคะแนน 

5 4 3 2 1 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

คะแนนเฉลี่ย  
 

หมายเหต:ุ  นําขอมูลจากการบันทึกในคูมือฝกอาชีพในการศึกษาระบบทวิภาคี สําหรับนักศึกษา (อศบ.08.5) ตามภาระหนาที่    

   (Job Description) ของนักศึกษา มาเปนขอมูลการประเมิน 

 

 ลงชื่อ…………………………………………………………….  

                                                                    (………………………………………………….) 

 ครูฝก/อาจารยนิเทศ 

                                                                วันที่...........เดือน.........................................พ.ศ................                                                               
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แบบประเมินผลทักษะการปฏิบัติงานรายวิชา (PROFESSIONAL SKILLS) สําหรับครูฝก/อาจารยนิเทศ 

 

วิชา ……………..…………………….…..……สาขาวิชา………………………..…… ภาคเรียนที่ ……..… ปการศึกษา …………..……… 

อาจารยผูสอน…………………………………..……..………….วิทยาลัย........................................................................................ 
 

คําชี้แจง :  

ทักษะดานการปฏิบัติงานในอาชีพ (Professional Skills) หมายถึง ความสามารถในการปฏิบัติงานในอาชีพ (Core 

Skills) ตามภาระงาน (Job Description) ในอาชีพนั้น ๆ (Technical Skills) ไดอยางครบถวนและมีประสิทธิภาพ นักศึกษา

จะตองการฝกประสบการณทักษะวิชาชีพตามภาระหนาที่ของอาชีพ โดยจะตองปฏิบัติใหครบถวนตามภาระงานที่ไดรับ

มอบหมาย ซึ่งอยูภายใตการควบคุมดูแลของพี่เลี้ยงและอาจารยนิเทศองคกรผูใชบัณฑิตจะตองกําหนดภาระงานใหนักศึกษา

ปฏิบัติ เสมือนเปนพนักงานคนหนึ่งในองคกรแตทําหนาที่เปนผูชวยพนักงานประจําซึ่งเปนพี่เลี้ยง ผานการฝกปฏิบัติดวยระบบ

การเรียนรูจริงจากการปฏิบัติงานรวมกัน (On the Job Training) การประเมินผลจะประเมินวา นักศึกษามีความสามารถ        

ในการปฏิบัติงานตามภาระหนาที่ของอาชีพนั้นไดครบถวนสมบูรณตามรายวิชามากนอยเพียงใด   

โปรดแสดงระดับคะแนนของทานโดยกาเครื่องหมาย ลงในชองหมายเลข 5, 4, 3, 2, 1 ตามความเห็นของทาน       

ในแตละหัวขอประเมิน  

5  หมายถึง   มากที่สุด  4  หมายถึง   มาก  

3  หมายถึง   ปานกลาง 2  หมายถึง   นอย  

1  หมายถึง   นอยที่สุด 

ลําดับที ่ ทักษะการปฏิบัติงาน หรือสมรรถนะที่ตองการพัฒนา 
ระดับคะแนน 

5 4 3 2 1 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

คะแนนเฉลี่ย  
 

หมายเหต:ุ  นําขอมูลจากการบันทึกในคูมือฝกอาชีพในการศึกษาระบบทวิภาคี สําหรับนักศึกษา (อศบ.08.5) ตามภาระหนาที่    

   (Job Description) ของนักศึกษา มาเปนขอมูลการประเมิน 

 

 ลงชื่อ…………………………………………………………….  

                                                                    (………………………………………………….) 

 ครูฝก/อาจารยนิเทศ 

                                                                วันที่...........เดือน.........................................พ.ศ................                                                               
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แบบประเมินผลทักษะการปฏิบัติงานรายวิชา (PROFESSIONAL SKILLS) สําหรับครูฝก/อาจารยนิเทศ 

 

วิชา ……………..…………………….…..……สาขาวิชา………………………..…… ภาคเรียนที่ ……..… ปการศึกษา …………..……… 

อาจารยผูสอน…………………………………..……..………….วิทยาลัย........................................................................................ 
 

คําชี้แจง :  

ทักษะดานการปฏิบัติงานในอาชีพ (Professional Skills) หมายถึง ความสามารถในการปฏิบัติงานในอาชีพ (Core 

Skills) ตามภาระงาน (Job Description) ในอาชพีนั้น ๆ (Technical Skills) ไดอยางครบถวนและมีประสิทธิภาพ นักศึกษา

จะตองการฝกประสบการณทักษะวิชาชีพตามภาระหนาที่ของอาชีพ โดยจะตองปฏิบัติใหครบถวนตามภาระงานที่ไดรับ

มอบหมาย ซึ่งอยูภายใตการควบคุมดูแลของพี่เลี้ยงและอาจารยนิเทศองคกรผูใชบัณฑิตจะตองกําหนดภาระงานใหนักศึกษา

ปฏิบัติ เสมือนเปนพนักงานคนหนึ่งในองคกรแตทําหนาที่เปนผูชวยพนกังานประจําซึ่งเปนพี่เลี้ยง ผานการฝกปฏิบัติดวยระบบ

การเรียนรูจริงจากการปฏิบัติงานรวมกัน (On the Job Training) การประเมินผลจะประเมินวา นักศึกษามีความสามารถ        

ในการปฏิบัติงานตามภาระหนาที่ของอาชีพนั้นไดครบถวนสมบูรณตามรายวิชามากนอยเพียงใด   

โปรดแสดงระดับคะแนนของทานโดยกาเครื่องหมาย ลงในชองหมายเลข 5, 4, 3, 2, 1 ตามความเห็นของทาน       

ในแตละหัวขอประเมิน  

5  หมายถึง   มากที่สุด  4  หมายถึง   มาก  

3  หมายถึง   ปานกลาง 2  หมายถึง   นอย  

1  หมายถึง   นอยที่สุด 

ลําดับที ่ ทักษะการปฏิบัติงาน หรือสมรรถนะที่ตองการพัฒนา 
ระดับคะแนน 

5 4 3 2 1 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

คะแนนเฉลี่ย  
 

หมายเหต:ุ  นําขอมูลจากการบันทึกในคูมือฝกอาชีพในการศึกษาระบบทวิภาคี สําหรับนักศึกษา (อศบ.08.5) ตามภาระหนาที่    

   (Job Description) ของนักศึกษา มาเปนขอมูลการประเมิน 

 

 ลงชื่อ…………………………………………………………….  

                                                                    (………………………………………………….) 

 ครูฝก/อาจารยนิเทศ 

                                                                วันที่...........เดือน.........................................พ.ศ................                                                               
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แบบประเมินผลทักษะการปฏิบัติงานรายวิชา (PROFESSIONAL SKILLS) สําหรับครูฝก/อาจารยนิเทศ 

 

วิชา ……………..…………………….…..……สาขาวิชา………………………..…… ภาคเรียนที่ ……..… ปการศึกษา …………..……… 

อาจารยผูสอน…………………………………..……..………….วิทยาลัย........................................................................................ 
 

คําชี้แจง :  

ทักษะดานการปฏิบัติงานในอาชีพ (Professional Skills) หมายถึง ความสามารถในการปฏิบัติงานในอาชีพ (Core 

Skills) ตามภาระงาน (Job Description) ในอาชีพนั้น ๆ (Technical Skills) ไดอยางครบถวนและมีประสิทธิภาพ นักศึกษา

จะตองการฝกประสบการณทักษะวิชาชีพตามภาระหนาที่ของอาชีพ โดยจะตองปฏิบัติใหครบถวนตามภาระงานที่ไดรับ

มอบหมาย ซึ่งอยูภายใตการควบคุมดูแลของพี่เลี้ยงและอาจารยนิเทศองคกรผูใชบัณฑิตจะตองกําหนดภาระงานใหนักศึกษา

ปฏิบัติ เสมือนเปนพนักงานคนหนึ่งในองคกรแตทําหนาที่เปนผูชวยพนกังานประจําซึ่งเปนพี่เลี้ยง ผานการฝกปฏิบัติดวยระบบ

การเรียนรูจริงจากการปฏิบัติงานรวมกัน (On the Job Training) การประเมินผลจะประเมินวา นักศึกษามีความสามารถ        

ในการปฏิบัติงานตามภาระหนาที่ของอาชีพนั้นไดครบถวนสมบูรณตามรายวิชามากนอยเพียงใด   

โปรดแสดงระดับคะแนนของทานโดยกาเครื่องหมาย ลงในชองหมายเลข 5, 4, 3, 2, 1 ตามความเห็นของทาน       

ในแตละหัวขอประเมิน  

5  หมายถึง   มากที่สุด  4  หมายถึง   มาก  

3  หมายถึง   ปานกลาง 2  หมายถึง   นอย  

1  หมายถึง   นอยที่สุด 

ลําดับที ่ ทักษะการปฏิบัติงาน หรือสมรรถนะที่ตองการพัฒนา 
ระดับคะแนน 

5 4 3 2 1 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

คะแนนเฉลี่ย  
 

หมายเหต:ุ  นําขอมูลจากการบันทึกในคูมือฝกอาชีพในการศึกษาระบบทวิภาคี สําหรับนักศึกษา (อศบ.08.5) ตามภาระหนาที่    

   (Job Description) ของนักศกึษา มาเปนขอมูลการประเมิน 

 

 ลงชื่อ…………………………………………………………….  

                                                                    (………………………………………………….) 

 ครูฝก/อาจารยนิเทศ 

                                                                วันที่...........เดือน.........................................พ.ศ................                                                               
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แบบประเมินผลทักษะการปฏิบัติงานรายวิชา (PROFESSIONAL SKILLS) สําหรับครูฝก/อาจารยนิเทศ 

 

วิชา ……………..…………………….…..……สาขาวิชา………………………..…… ภาคเรียนที่ ……..… ปการศึกษา …………..……… 

อาจารยผูสอน…………………………………..……..………….วิทยาลัย........................................................................................ 
 

คําชี้แจง :  

ทักษะดานการปฏิบัติงานในอาชีพ (Professional Skills) หมายถึง ความสามารถในการปฏิบัติงานในอาชีพ (Core 

Skills) ตามภาระงาน (Job Description) ในอาชีพนั้น ๆ (Technical Skills) ไดอยางครบถวนและมีประสิทธิภาพ นักศึกษา

จะตองการฝกประสบการณทักษะวิชาชีพตามภาระหนาที่ของอาชีพ โดยจะตองปฏิบัติใหครบถวนตามภาระงานที่ไดรับ

มอบหมาย ซึ่งอยูภายใตการควบคุมดูแลของพี่เลี้ยงและอาจารยนิเทศองคกรผูใชบัณฑิตจะตองกําหนดภาระงานใหนักศึกษา

ปฏิบัติ เสมือนเปนพนักงานคนหนึ่งในองคกรแตทําหนาที่เปนผูชวยพนกังานประจําซึ่งเปนพี่เลี้ยง ผานการฝกปฏิบัติดวยระบบ

การเรียนรูจริงจากการปฏิบัติงานรวมกัน (On the Job Training) การประเมินผลจะประเมินวา นักศึกษามีความสามารถ        

ในการปฏิบัติงานตามภาระหนาที่ของอาชีพนั้นไดครบถวนสมบูรณตามรายวิชามากนอยเพียงใด   

โปรดแสดงระดับคะแนนของทานโดยกาเครื่องหมาย ลงในชองหมายเลข 5, 4, 3, 2, 1 ตามความเห็นของทาน       

ในแตละหัวขอประเมิน  

5  หมายถึง   มากที่สุด  4  หมายถึง   มาก  

3  หมายถึง   ปานกลาง 2  หมายถึง   นอย  

1  หมายถึง   นอยที่สุด 

ลําดับที ่ ทักษะการปฏิบัติงาน หรือสมรรถนะที่ตองการพัฒนา 
ระดับคะแนน 

5 4 3 2 1 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

คะแนนเฉลี่ย  
 

หมายเหต:ุ  นําขอมูลจากการบันทึกในคูมือฝกอาชีพในการศึกษาระบบทวิภาคี สําหรับนักศึกษา (อศบ.08.5) ตามภาระหนาที่    

   (Job Description) ของนักศึกษา มาเปนขอมูลการประเมิน 

 

 ลงชื่อ…………………………………………………………….  

                                                                    (………………………………………………….) 

 ครูฝก/อาจารยนิเทศ 

                                                                วันที่...........เดือน.........................................พ.ศ................                         



- 208 - 
 

 
แบบประเมินผลทักษะการปฏิบัติงานรายวิชา (PROFESSIONAL SKILLS) สําหรับครูฝก/อาจารยนิเทศ 

 

วิชา ……………..…………………….…..……สาขาวิชา………………………..…… ภาคเรียนที่ ……..… ปการศึกษา …………..……… 

อาจารยผูสอน…………………………………..……..………….วิทยาลัย........................................................................................ 
 

คําชี้แจง :  

ทักษะดานการปฏิบัติงานในอาชีพ (Professional Skills) หมายถึง ความสามารถในการปฏิบัติงานในอาชีพ (Core 

Skills) ตามภาระงาน (Job Description) ในอาชีพนั้น ๆ (Technical Skills) ไดอยางครบถวนและมีประสิทธิภาพ นักศึกษา

จะตองการฝกประสบการณทักษะวิชาชีพตามภาระหนาที่ของอาชีพ โดยจะตองปฏิบัติใหครบถวนตามภาระงานที่ไดรับ

มอบหมาย ซึ่งอยูภายใตการควบคุมดูแลของพี่เลี้ยงและอาจารยนิเทศองคกรผูใชบัณฑิตจะตองกําหนดภาระงานใหนักศึกษา

ปฏิบัติ เสมือนเปนพนักงานคนหนึ่งในองคกรแตทําหนาที่เปนผูชวยพนักงานประจําซึ่งเปนพี่เลี้ยง ผานการฝกปฏิบัติดวยระบบ

การเรียนรูจริงจากการปฏิบัติงานรวมกัน (On the Job Training) การประเมินผลจะประเมินวา นักศึกษามีความสามารถ        

ในการปฏิบตัิงานตามภาระหนาที่ของอาชีพนั้นไดครบถวนสมบูรณตามรายวิชามากนอยเพียงใด   

โปรดแสดงระดับคะแนนของทานโดยกาเครื่องหมาย ลงในชองหมายเลข 5, 4, 3, 2, 1 ตามความเห็นของทาน       

ในแตละหัวขอประเมิน  

5  หมายถึง   มากที่สุด  4  หมายถึง   มาก  

3  หมายถึง   ปานกลาง 2  หมายถึง   นอย  

1  หมายถึง   นอยที่สุด 

ลําดับที ่ ทักษะการปฏิบัติงาน หรือสมรรถนะที่ตองการพัฒนา 
ระดับคะแนน 

5 4 3 2 1 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

คะแนนเฉลี่ย  
 

หมายเหต:ุ  นําขอมูลจากการบันทึกในคูมือฝกอาชีพในการศึกษาระบบทวิภาคี สําหรับนักศึกษา (อศบ.08.5) ตามภาระหนาที่    

   (Job Description) ของนักศึกษา มาเปนขอมูลการประเมิน 

 

 ลงชื่อ…………………………………………………………….  

                                                                    (………………………………………………….) 

 ครูฝก/อาจารยนิเทศ 

                                                                วันที่...........เดือน.........................................พ.ศ................                                                               
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แบบประเมินผลทักษะการปฏิบัติงานรายวิชา (PROFESSIONAL SKILLS) สําหรับครูฝก/อาจารยนิเทศ 

 

วิชา ……………..…………………….…..……สาขาวิชา………………………..…… ภาคเรียนที่ ……..… ปการศึกษา …………..……… 

อาจารยผูสอน…………………………………..……..………….วิทยาลัย........................................................................................ 
 

คําชี้แจง :  

ทักษะดานการปฏิบัติงานในอาชีพ (Professional Skills) หมายถึง ความสามารถในการปฏิบัติงานในอาชีพ (Core 

Skills) ตามภาระงาน (Job Description) ในอาชีพนั้น ๆ (Technical Skills) ไดอยางครบถวนและมีประสิทธิภาพ นักศึกษา

จะตองการฝกประสบการณทักษะวิชาชีพตามภาระหนาที่ของอาชีพ โดยจะตองปฏิบัติใหครบถวนตามภาระงานที่ไดรับ

มอบหมาย ซึ่งอยูภายใตการควบคุมดูแลของพี่เลี้ยงและอาจารยนิเทศองคกรผูใชบัณฑิตจะตองกําหนดภาระงานใหนักศึกษา

ปฏิบัติ เสมือนเปนพนักงานคนหนึ่งในองคกรแตทําหนาที่เปนผูชวยพนกังานประจําซึ่งเปนพี่เลี้ยง ผานการฝกปฏิบัติดวยระบบ

การเรียนรูจริงจากการปฏิบัติงานรวมกัน (On the Job Training) การประเมินผลจะประเมินวา นักศึกษามีความสามารถ        

ในการปฏิบัติงานตามภาระหนาที่ของอาชีพนั้นไดครบถวนสมบูรณตามรายวิชามากนอยเพียงใด   

โปรดแสดงระดับคะแนนของทานโดยกาเครื่องหมาย ลงในชองหมายเลข 5, 4, 3, 2, 1 ตามความเห็นของทาน       

ในแตละหัวขอประเมิน  

5  หมายถึง   มากที่สุด  4  หมายถึง   มาก  

3  หมายถึง   ปานกลาง 2  หมายถึง   นอย  

1  หมายถึง   นอยที่สุด 

ลําดับที ่ ทักษะการปฏิบัติงาน หรือสมรรถนะที่ตองการพัฒนา 
ระดับคะแนน 

5 4 3 2 1 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

คะแนนเฉลี่ย  
 

หมายเหต:ุ  นําขอมูลจากการบันทึกในคูมือฝกอาชีพในการศึกษาระบบทวิภาคี สําหรับนักศึกษา (อศบ.08.5) ตามภาระหนาที่    

   (Job Description) ของนักศึกษา มาเปนขอมูลการประเมิน 

 

 ลงชื่อ…………………………………………………………….  

                                                                    (………………………………………………….) 

 ครูฝก/อาจารยนิเทศ 

                                                                วันที่...........เดือน.........................................พ.ศ................                                                               
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แบบประเมินผลทักษะการปฏิบัติงานรายวิชา (PROFESSIONAL SKILLS) สําหรับครูฝก/อาจารยนิเทศ 

 

วิชา ……………..…………………….…..……สาขาวิชา………………………..…… ภาคเรียนที่ ……..… ปการศึกษา …………..……… 

อาจารยผูสอน…………………………………..……..………….วิทยาลัย........................................................................................ 
 

คําชี้แจง :  

ทักษะดานการปฏิบัติงานในอาชีพ (Professional Skills) หมายถึง ความสามารถในการปฏิบัติงานในอาชีพ (Core 

Skills) ตามภาระงาน (Job Description) ในอาชีพนั้น ๆ (Technical Skills) ไดอยางครบถวนและมีประสิทธิภาพ นักศึกษา

จะตองการฝกประสบการณทักษะวิชาชีพตามภาระหนาที่ของอาชีพ โดยจะตองปฏิบัติใหครบถวนตามภาระงานที่ไดรับ

มอบหมาย ซึ่งอยูภายใตการควบคุมดูแลของพี่เลี้ยงและอาจารยนิเทศองคกรผูใชบัณฑิตจะตองกําหนดภาระงานใหนักศึกษา

ปฏิบัติ เสมือนเปนพนักงานคนหนึ่งในองคกรแตทําหนาที่เปนผูชวยพนักงานประจําซึ่งเปนพี่เลี้ยง ผานการฝกปฏิบัติดวยระบบ

การเรียนรูจริงจากการปฏิบัติงานรวมกัน (On the Job Training) การประเมินผลจะประเมินวา นักศึกษามีความสามารถ        

ในการปฏิบัติงานตามภาระหนาที่ของอาชีพนั้นไดครบถวนสมบูรณตามรายวิชามากนอยเพียงใด   

โปรดแสดงระดับคะแนนของทานโดยกาเครื่องหมาย ลงในชองหมายเลข 5, 4, 3, 2, 1 ตามความเห็นของทาน       

ในแตละหัวขอประเมิน  

5  หมายถึง   มากที่สุด  4  หมายถึง   มาก  

3  หมายถึง   ปานกลาง 2  หมายถึง   นอย  

1  หมายถึง   นอยที่สุด 

ลําดับที ่ ทักษะการปฏิบัติงาน หรือสมรรถนะที่ตองการพัฒนา 
ระดับคะแนน 

5 4 3 2 1 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

คะแนนเฉลี่ย  
 

หมายเหต:ุ  นําขอมูลจากการบันทึกในคูมือฝกอาชีพในการศึกษาระบบทวิภาคี สําหรับนักศึกษา (อศบ.08.5) ตามภาระหนาที่    

   (Job Description) ของนักศึกษา มาเปนขอมูลการประเมิน 

 

 ลงชื่อ…………………………………………………………….  

                                                                    (………………………………………………….) 

 ครูฝก/อาจารยนิเทศ 

                                                                วันที่...........เดือน.........................................พ.ศ................                                 
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แบบประเมินผลทักษะการปฏิบัติงานรายวิชา (PROFESSIONAL SKILLS) สําหรับครูฝก/อาจารยนิเทศ 

 

วิชา ……………..…………………….…..……สาขาวิชา………………………..…… ภาคเรียนที่ ……..… ปการศึกษา …………..……… 

อาจารยผูสอน…………………………………..……..………….วิทยาลัย........................................................................................ 
 

คําชี้แจง :  

ทักษะดานการปฏิบัติงานในอาชีพ (Professional Skills) หมายถึง ความสามารถในการปฏิบัติงานในอาชีพ (Core 

Skills) ตามภาระงาน (Job Description) ในอาชีพนั้น ๆ (Technical Skills) ไดอยางครบถวนและมีประสิทธิภาพ นักศึกษา

จะตองการฝกประสบการณทักษะวิชาชีพตามภาระหนาที่ของอาชีพ โดยจะตองปฏิบัติใหครบถวนตามภาระงานที่ไดรับ

มอบหมาย ซึ่งอยูภายใตการควบคุมดูแลของพี่เลี้ยงและอาจารยนิเทศองคกรผูใชบัณฑิตจะตองกําหนดภาระงานใหนักศึกษา

ปฏิบัติ เสมือนเปนพนักงานคนหนึ่งในองคกรแตทําหนาที่เปนผูชวยพนกังานประจําซึ่งเปนพี่เลี้ยง ผานการฝกปฏิบัติดวยระบบ

การเรียนรูจริงจากการปฏิบัติงานรวมกัน (On the Job Training) การประเมินผลจะประเมินวา นักศึกษามีความสามารถ        

ในการปฏิบัติงานตามภาระหนาที่ของอาชีพนั้นไดครบถวนสมบูรณตามรายวิชามากนอยเพียงใด   

โปรดแสดงระดับคะแนนของทานโดยกาเครื่องหมาย ลงในชองหมายเลข 5, 4, 3, 2, 1 ตามความเห็นของทาน       

ในแตละหัวขอประเมิน  

5  หมายถึง   มากที่สุด  4  หมายถึง   มาก  

3  หมายถึง   ปานกลาง 2  หมายถึง   นอย  

1  หมายถึง   นอยที่สุด 

ลําดับที ่ ทักษะการปฏิบัติงาน หรือสมรรถนะที่ตองการพัฒนา 
ระดับคะแนน 

5 4 3 2 1 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

คะแนนเฉลี่ย  
 

หมายเหต:ุ  นําขอมูลจากการบันทึกในคูมือฝกอาชีพในการศึกษาระบบทวิภาคี สําหรับนักศึกษา (อศบ.08.5) ตามภาระหนาที่    

   (Job Description) ของนักศึกษา มาเปนขอมูลการประเมิน 

 

 ลงชื่อ…………………………………………………………….  

                                                                    (………………………………………………….) 

 ครูฝก/อาจารยนิเทศ 

                                                                วันที่...........เดือน.........................................พ.ศ................                                                               
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แบบประเมินผลทักษะการปฏิบัติงานรายวิชา (PROFESSIONAL SKILLS) สําหรับครูฝก/อาจารยนิเทศ 

 

วิชา ……………..…………………….…..……สาขาวิชา………………………..…… ภาคเรียนที่ ……..… ปการศึกษา …………..……… 

อาจารยผูสอน…………………………………..……..………….วิทยาลัย........................................................................................ 
 

คําชี้แจง :  

ทักษะดานการปฏิบัติงานในอาชีพ (Professional Skills) หมายถึง ความสามารถในการปฏิบัติงานในอาชีพ (Core 

Skills) ตามภาระงาน (Job Description) ในอาชีพนั้น ๆ (Technical Skills) ไดอยางครบถวนและมีประสิทธิภาพ นักศึกษา

จะตองการฝกประสบการณทักษะวิชาชีพตามภาระหนาที่ของอาชีพ โดยจะตองปฏิบัติใหครบถวนตามภาระงานที่ไดรับ

มอบหมาย ซึ่งอยูภายใตการควบคุมดูแลของพี่เลี้ยงและอาจารยนิเทศองคกรผูใชบัณฑิตจะตองกําหนดภาระงานใหนักศึกษา

ปฏิบัติ เสมือนเปนพนักงานคนหนึ่งในองคกรแตทําหนาที่เปนผูชวยพนักงานประจําซึ่งเปนพี่เลี้ยง ผานการฝกปฏิบัติดวยระบบ

การเรียนรูจริงจากการปฏิบัติงานรวมกัน (On the Job Training) การประเมินผลจะประเมินวา นักศึกษามีความสามารถ        

ในการปฏิบัติงานตามภาระหนาที่ของอาชีพนั้นไดครบถวนสมบูรณตามรายวิชามากนอยเพียงใด   

โปรดแสดงระดับคะแนนของทานโดยกาเครื่องหมาย ลงในชองหมายเลข 5, 4, 3, 2, 1 ตามความเห็นของทาน       

ในแตละหัวขอประเมิน  

5  หมายถึง   มากที่สุด  4  หมายถึง   มาก  

3  หมายถึง   ปานกลาง 2  หมายถึง   นอย  

1  หมายถึง   นอยที่สุด 

ลําดับที ่ ทักษะการปฏิบัติงาน หรือสมรรถนะที่ตองการพฒันา 
ระดับคะแนน 

5 4 3 2 1 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

คะแนนเฉลี่ย  
 

หมายเหต:ุ  นําขอมูลจากการบันทึกในคูมือฝกอาชีพในการศึกษาระบบทวิภาคี สําหรับนักศึกษา (อศบ.08.5) ตามภาระหนาที่    

   (Job Description) ของนักศึกษา มาเปนขอมูลการประเมิน 

 

 ลงชื่อ…………………………………………………………….  

                                                                    (………………………………………………….) 

 ครูฝก/อาจารยนิเทศ 

                                                                วันที่...........เดือน.........................................พ.ศ................                                                               
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แบบประเมินผลทักษะการปฏิบัติงานรายวิชา (PROFESSIONAL SKILLS) สําหรับครูฝก/อาจารยนิเทศ 

 

วิชา ……………..…………………….…..……สาขาวิชา………………………..…… ภาคเรียนที่ ……..… ปการศึกษา …………..……… 

อาจารยผูสอน…………………………………..……..………….วิทยาลัย........................................................................................ 
 

คําชี้แจง :  

ทักษะดานการปฏิบัติงานในอาชีพ (Professional Skills) หมายถึง ความสามารถในการปฏิบัติงานในอาชีพ (Core 

Skills) ตามภาระงาน (Job Description) ในอาชีพนั้น ๆ (Technical Skills) ไดอยางครบถวนและมีประสิทธิภาพ นักศึกษา

จะตองการฝกประสบการณทักษะวิชาชีพตามภาระหนาที่ของอาชีพ โดยจะตองปฏิบัติใหครบถวนตามภาระงานที่ไดรับ

มอบหมาย ซึ่งอยูภายใตการควบคุมดูแลของพี่เลี้ยงและอาจารยนิเทศองคกรผูใชบัณฑิตจะตองกําหนดภาระงานใหนักศึกษา

ปฏิบัติ เสมือนเปนพนักงานคนหนึ่งในองคกรแตทําหนาที่เปนผูชวยพนกังานประจําซึ่งเปนพี่เลี้ยง ผานการฝกปฏิบัติดวยระบบ

การเรียนรูจริงจากการปฏิบัติงานรวมกัน (On the Job Training) การประเมินผลจะประเมินวา นักศึกษามีความสามารถ        

ในการปฏิบัติงานตามภาระหนาที่ของอาชีพนั้นไดครบถวนสมบูรณตามรายวิชามากนอยเพียงใด   

โปรดแสดงระดับคะแนนของทานโดยกาเครื่องหมาย ลงในชองหมายเลข 5, 4, 3, 2, 1 ตามความเห็นของทาน       

ในแตละหัวขอประเมิน  

5  หมายถึง   มากที่สุด  4  หมายถึง   มาก  

3  หมายถึง   ปานกลาง 2  หมายถึง   นอย  

1  หมายถึง   นอยที่สุด 

ลําดับที ่ ทักษะการปฏิบัติงาน หรือสมรรถนะที่ตองการพัฒนา 
ระดับคะแนน 

5 4 3 2 1 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

คะแนนเฉลี่ย  
 

หมายเหต:ุ  นําขอมูลจากการบันทึกในคูมือฝกอาชีพในการศึกษาระบบทวิภาคี สําหรับนักศึกษา (อศบ.08.5) ตามภาระหนาที่    

   (Job Description) ของนักศึกษา มาเปนขอมูลการประเมิน 

 

 ลงชื่อ…………………………………………………………….  

                                                                    (………………………………………………….) 

 ครูฝก/อาจารยนิเทศ 

                                                                วันที่...........เดือน.........................................พ.ศ................                                         
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แบบประเมินผลทักษะการปฏิบัติงานรายวิชา (PROFESSIONAL SKILLS) สําหรับครูฝก/อาจารยนิเทศ 

 

วิชา ……………..…………………….…..……สาขาวิชา………………………..…… ภาคเรียนที่ ……..… ปการศึกษา …………..……… 

อาจารยผูสอน…………………………………..……..………….วิทยาลัย........................................................................................ 
 

คําชี้แจง :  

ทักษะดานการปฏิบัติงานในอาชีพ (Professional Skills) หมายถึง ความสามารถในการปฏิบัติงานในอาชีพ (Core 

Skills) ตามภาระงาน (Job Description) ในอาชีพนั้น ๆ (Technical Skills) ไดอยางครบถวนและมีประสิทธิภาพ นักศึกษา

จะตองการฝกประสบการณทักษะวิชาชีพตามภาระหนาที่ของอาชีพ โดยจะตองปฏิบัติใหครบถวนตามภาระงานที่ไดรับ

มอบหมาย ซึ่งอยูภายใตการควบคุมดูแลของพี่เลี้ยงและอาจารยนิเทศองคกรผูใชบัณฑิตจะตองกําหนดภาระงานใหนักศึกษา

ปฏบิัติ เสมือนเปนพนักงานคนหนึ่งในองคกรแตทําหนาที่เปนผูชวยพนักงานประจําซึ่งเปนพี่เลี้ยง ผานการฝกปฏิบัติดวยระบบ

การเรียนรูจริงจากการปฏิบัติงานรวมกัน (On the Job Training) การประเมินผลจะประเมินวา นักศึกษามีความสามารถ        

ในการปฏิบัติงานตามภาระหนาที่ของอาชีพนั้นไดครบถวนสมบูรณตามรายวิชามากนอยเพียงใด   

โปรดแสดงระดับคะแนนของทานโดยกาเครื่องหมาย ลงในชองหมายเลข 5, 4, 3, 2, 1 ตามความเห็นของทาน       

ในแตละหัวขอประเมิน  

5  หมายถึง   มากที่สุด  4  หมายถึง   มาก  

3  หมายถึง   ปานกลาง 2  หมายถึง   นอย  

1  หมายถึง   นอยที่สุด 

ลําดับที ่ ทักษะการปฏิบัติงาน หรือสมรรถนะที่ตองการพัฒนา 
ระดับคะแนน 

5 4 3 2 1 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

คะแนนเฉลี่ย  
 

หมายเหต:ุ  นําขอมูลจากการบันทึกในคูมือฝกอาชีพในการศึกษาระบบทวิภาคี สําหรับนักศึกษา (อศบ.08.5) ตามภาระหนาที่    

   (Job Description) ของนักศึกษา มาเปนขอมูลการประเมิน 

 

 ลงชื่อ…………………………………………………………….  

                                                                    (………………………………………………….) 

 ครูฝก/อาจารยนิเทศ 

                                                                วันที่...........เดือน.........................................พ.ศ................                                                               
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แบบประเมินผลทักษะการปฏิบัติงานรายวิชา (PROFESSIONAL SKILLS) สําหรับครูฝก/อาจารยนิเทศ 

 

วิชา ……………..…………………….…..……สาขาวิชา………………………..…… ภาคเรียนที่ ……..… ปการศึกษา …………..……… 

อาจารยผูสอน…………………………………..……..………….วิทยาลัย........................................................................................ 
 

คําชี้แจง :  

ทักษะดานการปฏิบัติงานในอาชีพ (Professional Skills) หมายถึง ความสามารถในการปฏิบัติงานในอาชีพ (Core 

Skills) ตามภาระงาน (Job Description) ในอาชีพนั้น ๆ (Technical Skills) ไดอยางครบถวนและมีประสิทธิภาพ นักศึกษา

จะตองการฝกประสบการณทักษะวิชาชีพตามภาระหนาที่ของอาชีพ โดยจะตองปฏิบัติใหครบถวนตามภาระงานที่ไดรับ

มอบหมาย ซึ่งอยูภายใตการควบคุมดูแลของพี่เลี้ยงและอาจารยนิเทศองคกรผูใชบัณฑิตจะตองกําหนดภาระงานใหนักศึกษา

ปฏิบัติ เสมือนเปนพนักงานคนหนึ่งในองคกรแตทําหนาที่เปนผูชวยพนกังานประจําซึ่งเปนพี่เลี้ยง ผานการฝกปฏิบัติดวยระบบ

การเรียนรูจริงจากการปฏิบัติงานรวมกัน (On the Job Training) การประเมินผลจะประเมินวา นักศึกษามีความสามารถ        

ในการปฏิบัติงานตามภาระหนาที่ของอาชีพนั้นไดครบถวนสมบูรณตามรายวิชามากนอยเพียงใด   

โปรดแสดงระดับคะแนนของทานโดยกาเครื่องหมาย ลงในชองหมายเลข 5, 4, 3, 2, 1 ตามความเห็นของทาน       

ในแตละหัวขอประเมิน  

5  หมายถึง   มากที่สุด  4  หมายถึง   มาก  

3  หมายถึง   ปานกลาง 2  หมายถึง   นอย  

1  หมายถึง   นอยที่สุด 

ลําดับที ่ ทักษะการปฏิบัติงาน หรือสมรรถนะที่ตองการพัฒนา 
ระดบัคะแนน 

5 4 3 2 1 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

คะแนนเฉลี่ย  
 

หมายเหต:ุ  นําขอมูลจากการบันทึกในคูมือฝกอาชีพในการศึกษาระบบทวิภาคี สําหรับนักศึกษา (อศบ.08.5) ตามภาระหนาที่    

   (Job Description) ของนักศึกษา มาเปนขอมูลการประเมนิ 

 

 ลงชื่อ…………………………………………………………….  

                                                                    (………………………………………………….) 

 ครูฝก/อาจารยนิเทศ 

                                                                วันที่...........เดือน.........................................พ.ศ................                                                               
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แบบประเมินผลทักษะการปฏิบัติงานรายวิชา (PROFESSIONAL SKILLS) สําหรับครูฝก/อาจารยนิเทศ 

 

วิชา ……………..…………………….…..……สาขาวิชา………………………..…… ภาคเรียนที่ ……..… ปการศึกษา …………..……… 

อาจารยผูสอน…………………………………..……..………….วิทยาลัย........................................................................................ 
 

คําชี้แจง :  

ทักษะดานการปฏิบัติงานในอาชีพ (Professional Skills) หมายถึง ความสามารถในการปฏิบัติงานในอาชีพ (Core 

Skills) ตามภาระงาน (Job Description) ในอาชีพนั้น ๆ (Technical Skills) ไดอยางครบถวนและมีประสิทธิภาพ นักศึกษา

จะตองการฝกประสบการณทักษะวิชาชีพตามภาระหนาที่ของอาชีพ โดยจะตองปฏิบัติใหครบถวนตามภาระงานที่ไดรับ

มอบหมาย ซึ่งอยูภายใตการควบคุมดูแลของพี่เลี้ยงและอาจารยนิเทศองคกรผูใชบัณฑิตจะตองกําหนดภาระงานใหนักศึกษา

ปฏิบัติ เสมือนเปนพนักงานคนหนึ่งในองคกรแตทําหนาที่เปนผูชวยพนักงานประจําซึ่งเปนพี่เลี้ยง ผานการฝกปฏิบัติดวยระบบ

การเรียนรูจริงจากการปฏิบัติงานรวมกัน (On the Job Training) การประเมินผลจะประเมินวา นักศึกษามีความสามารถ        

ในการปฏิบัติงานตามภาระหนาที่ของอาชีพนั้นไดครบถวนสมบูรณตามรายวิชามากนอยเพียงใด   

โปรดแสดงระดับคะแนนของทานโดยกาเครื่องหมาย ลงในชองหมายเลข 5, 4, 3, 2, 1 ตามความเห็นของทาน       

ในแตละหัวขอประเมนิ  

5  หมายถึง   มากที่สุด  4  หมายถึง   มาก  

3  หมายถึง   ปานกลาง 2  หมายถึง   นอย  

1  หมายถึง   นอยที่สุด 

ลําดับที ่ ทักษะการปฏิบัติงาน หรือสมรรถนะที่ตองการพัฒนา 
ระดับคะแนน 

5 4 3 2 1 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

คะแนนเฉลี่ย  
 

หมายเหต:ุ  นําขอมูลจากการบันทึกในคูมือฝกอาชีพในการศึกษาระบบทวิภาคี สําหรับนักศึกษา (อศบ.08.5) ตามภาระหนาที่    

   (Job Description) ของนักศึกษา มาเปนขอมูลการประเมิน 

 

 ลงชื่อ…………………………………………………………….  

                                                                    (………………………………………………….) 

 ครูฝก/อาจารยนิเทศ 

                                                                วันที่...........เดือน.........................................พ.ศ................                                                 
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แบบประเมินผลทักษะการปฏิบัติงานรายวิชา (PROFESSIONAL SKILLS) สําหรับครูฝก/อาจารยนิเทศ 

 

วิชา ……………..…………………….…..……สาขาวิชา………………………..…… ภาคเรียนที่ ……..… ปการศึกษา …………..……… 

อาจารยผูสอน…………………………………..……..………….วิทยาลัย........................................................................................ 
 

คําชี้แจง :  

ทักษะดานการปฏิบัติงานในอาชีพ (Professional Skills) หมายถึง ความสามารถในการปฏิบัติงานในอาชีพ (Core 

Skills) ตามภาระงาน (Job Description) ในอาชีพนั้น ๆ (Technical Skills) ไดอยางครบถวนและมีประสิทธิภาพ นักศึกษา

จะตองการฝกประสบการณทักษะวิชาชีพตามภาระหนาที่ของอาชีพ โดยจะตองปฏิบัติใหครบถวนตามภาระงานที่ไดรับ

มอบหมาย ซึ่งอยูภายใตการควบคุมดูแลของพี่เลี้ยงและอาจารยนิเทศองคกรผูใชบัณฑิตจะตองกําหนดภาระงานใหนักศึกษา

ปฏิบัติ เสมือนเปนพนักงานคนหนึ่งในองคกรแตทําหนาที่เปนผูชวยพนกังานประจําซึ่งเปนพี่เลี้ยง ผานการฝกปฏิบัติดวยระบบ

การเรียนรูจริงจากการปฏิบัติงานรวมกัน (On the Job Training) การประเมินผลจะประเมินวา นักศึกษามีความสามารถ        

ในการปฏิบัติงานตามภาระหนาที่ของอาชีพนั้นไดครบถวนสมบูรณตามรายวิชามากนอยเพียงใด   

โปรดแสดงระดับคะแนนของทานโดยกาเครื่องหมาย ลงในชองหมายเลข 5, 4, 3, 2, 1 ตามความเห็นของทาน       

ในแตละหัวขอประเมิน  

5  หมายถึง   มากที่สุด  4  หมายถึง   มาก  

3  หมายถึง   ปานกลาง 2  หมายถึง   นอย  

1  หมายถึง   นอยที่สุด 

ลําดับที ่ ทักษะการปฏิบัติงาน หรือสมรรถนะที่ตองการพัฒนา 
ระดับคะแนน 

5 4 3 2 1 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

คะแนนเฉลี่ย  
 

หมายเหต:ุ  นําขอมูลจากการบันทึกในคูมือฝกอาชีพในการศึกษาระบบทวิภาคี สําหรับนักศึกษา (อศบ.08.5) ตามภาระหนาที่    

   (Job Description) ของนักศึกษา มาเปนขอมูลการประเมิน 

 

 ลงชื่อ…………………………………………………………….  

                                                                    (………………………………………………….) 

 ครูฝก/อาจารยนิเทศ 

                                                                วันที่...........เดือน.........................................พ.ศ................                                                               
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แบบประเมินผลทักษะการปฏิบัติงานรายวิชา (PROFESSIONAL SKILLS) สําหรับครูฝก/อาจารยนิเทศ 

 

วิชา ……………..…………………….…..……สาขาวิชา………………………..…… ภาคเรียนที่ ……..… ปการศึกษา …………..……… 

อาจารยผูสอน…………………………………..……..………….วิทยาลัย........................................................................................ 
 

คําชี้แจง :  

ทักษะดานการปฏิบัติงานในอาชีพ (Professional Skills) หมายถึง ความสามารถในการปฏิบัติงานในอาชีพ (Core 

Skills) ตามภาระงาน (Job Description) ในอาชีพนั้น ๆ (Technical Skills) ไดอยางครบถวนและมีประสิทธิภาพ นักศึกษา

จะตองการฝกประสบการณทักษะวิชาชีพตามภาระหนาที่ของอาชีพ โดยจะตองปฏิบัติใหครบถวนตามภาระงานที่ไดรับ

มอบหมาย ซึ่งอยูภายใตการควบคุมดูแลของพี่เลี้ยงและอาจารยนิเทศองคกรผูใชบัณฑิตจะตองกําหนดภาระงานใหนักศึกษา

ปฏิบัติ เสมือนเปนพนักงานคนหนึ่งในองคกรแตทําหนาที่เปนผูชวยพนักงานประจําซึ่งเปนพี่เลี้ยง ผานการฝกปฏิบัติดวยระบบ

การเรียนรูจริงจากการปฏิบัติงานรวมกัน (On the Job Training) การประเมินผลจะประเมินวา นักศึกษามีความสามารถ        

ในการปฏิบัติงานตามภาระหนาที่ของอาชีพนั้นไดครบถวนสมบูรณตามรายวิชามากนอยเพียงใด   

โปรดแสดงระดับคะแนนของทานโดยกาเครื่องหมาย ลงในชองหมายเลข 5, 4, 3, 2, 1 ตามความเห็นของทาน       

ในแตละหัวขอประเมิน  

5  หมายถึง   มากที่สุด  4  หมายถึง   มาก  

3  หมายถึง   ปานกลาง 2  หมายถึง   นอย  

1  หมายถึง   นอยที่สุด 

ลําดับที ่ ทักษะการปฏิบัติงาน หรือสมรรถนะที่ตองการพัฒนา 
ระดับคะแนน 

5 4 3 2 1 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

คะแนนเฉลี่ย  
 

หมายเหต:ุ  นําขอมูลจากการบันทึกในคูมือฝกอาชีพในการศึกษาระบบทวิภาคี สําหรับนักศึกษา (อศบ.08.5) ตามภาระหนาที่    

   (Job Description) ของนักศึกษา มาเปนขอมูลการประเมิน 

 

 ลงชือ่…………………………………………………………….  

                                                                    (………………………………………………….) 

 ครูฝก/อาจารยนิเทศ 

                                                                วันที่...........เดือน.........................................พ.ศ................                                                               
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แบบประเมินผลทักษะการปฏิบัติงานรายวิชา (PROFESSIONAL SKILLS) สําหรับครูฝก/อาจารยนิเทศ 

 

วิชา ……………..…………………….…..……สาขาวิชา………………………..…… ภาคเรียนที่ ……..… ปการศึกษา …………..……… 

อาจารยผูสอน…………………………………..……..………….วิทยาลัย........................................................................................ 
 

คําชี้แจง :  

ทักษะดานการปฏิบัติงานในอาชีพ (Professional Skills) หมายถึง ความสามารถในการปฏิบัติงานในอาชีพ (Core 

Skills) ตามภาระงาน (Job Description) ในอาชีพนั้น ๆ (Technical Skills) ไดอยางครบถวนและมีประสิทธิภาพ นักศึกษา

จะตองการฝกประสบการณทักษะวิชาชีพตามภาระหนาที่ของอาชีพ โดยจะตองปฏิบัติใหครบถวนตามภาระงานที่ไดรับ

มอบหมาย ซึ่งอยูภายใตการควบคุมดูแลของพี่เลี้ยงและอาจารยนิเทศองคกรผูใชบัณฑิตจะตองกําหนดภาระงานใหนักศึกษา

ปฏิบัติ เสมือนเปนพนักงานคนหนึ่งในองคกรแตทําหนาที่เปนผูชวยพนกังานประจําซึ่งเปนพี่เลี้ยง ผานการฝกปฏิบัติดวยระบบ

การเรียนรูจริงจากการปฏิบัติงานรวมกัน (On the Job Training) การประเมินผลจะประเมินวา นักศึกษามีความสามารถ        

ในการปฏิบัติงานตามภาระหนาที่ของอาชีพนั้นไดครบถวนสมบูรณตามรายวิชามากนอยเพียงใด   

โปรดแสดงระดับคะแนนของทานโดยกาเครื่องหมาย ลงในชองหมายเลข 5, 4, 3, 2, 1 ตามความเห็นของทาน       

ในแตละหัวขอประเมิน  

5  หมายถึง   มากที่สุด  4  หมายถึง   มาก  

3  หมายถึง   ปานกลาง 2  หมายถึง   นอย  

1  หมายถึง   นอยที่สุด 

ลําดับที ่ ทักษะการปฏิบัติงาน หรือสมรรถนะที่ตองการพัฒนา 
ระดับคะแนน 

5 4 3 2 1 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

คะแนนเฉลี่ย  
 

หมายเหตุ:  นําขอมูลจากการบันทึกในคูมือฝกอาชีพในการศึกษาระบบทวิภาคี สําหรับนักศึกษา (อศบ.08.5) ตามภาระหนาที่    

   (Job Description) ของนักศึกษา มาเปนขอมูลการประเมิน 

 

 ลงชื่อ…………………………………………………………….  

                                                                    (………………………………………………….) 

 ครูฝก/อาจารยนิเทศ 

                                                                วันที่...........เดือน.........................................พ.ศ................                                                         
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แบบประเมินผลทักษะการทําโครงงาน (PROJECT SKILLS) สําหรับครูฝก/อาจารยนิเทศ 

 

คําชี้แจง :  
ทักษะการปฏิบัติโครงงาน หมายถึง ทักษะที่แสดงถึงความสามารถของนักศึกษาที่จะปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายใหสําเร็จ

ลุลวงผานกระบวนการโครงงาน ทักษะนี้นักศึกษาจะตองพิสูจนความสามารถในการวางแผนงาน การแกปญหา การเขียนรายงาน และ
การนําเสนอผลงาน ซึ่งใชโจทยปญหาจริงในสถานประกอบการ โดยผานการควบคุมดูแลของครูฝกและอาจารยนิเทศ การประเมินผล
จะประเมินวา นักศึกษามีความสามารถวางแผนงาน การแกปญหา การเขียนรายงาน และการนําเสนอผลงาน ไดครบถวนสมบูรณมาก
นอยเพียงใด 

โปรดแสดงระดับคะแนนของทานโดยกาเครื่องหมาย ลงในชองหมายเลข 5, 4, 3, 2, 1 ตามความเห็นของทานในแตละ
หัวขอประเมิน   

5  หมายถึง   มากที่สุด  4  หมายถึง   มาก  
3  หมายถึง   ปานกลาง 2  หมายถึง   นอย  
1  หมายถึง   นอยท่ีสุด 

หัวขอประเมิน 
ระดับคะแนนที่ได 

5  4  3  2  1  

1. ความกาวหนาของโครงงาน      
1.1 อยูในขั้นทําความเขาใจหัวขอโครงงาน ศึกษาปญหาและวัตถุประสงคของโครงงาน      
1.2 อยูในขั้นกําหนดแผนการดําเนินงานโครงงานสมบูรณแลว      
1.3 อยูในขั้นหาศึกษารูปแบบและคนหาขอมูลประกอบการทําโครงงาน      
1.4 อยูในขั้นการสรางเครื่องมือหรือเตรียมพรอมสําหรับการทดลอง      
1.5 อยูในขั้นทดลองและรวบรวมขอมูลเสร็จสิ้นสมบูรณแลว      
1.6 อยูในขั้นการวิเคราะหขอมูล      
1.7 อยูในขั้นสรุปผลการทดลอง      
1.8 อยูในขั้นกําลังจัดทํารายงานฉบับสมบูรณ      

2. ความกาวหนาของโครงงานที่นักศึกษาปฏิบัติเมื่อเทียบกับแผน      
2.1 ทําโครงงานไดมากกวาแผนงานที่กําหนดไว      
2.2 ทําโครงงานไดตามแผนที่กําหนดไว      
2.3 ทําโครงงานไดชากวาแผนที่กําหนดไว      

3. การนําเสนอ      
3.1 เสียงชัดเจน      
3.2 นําเสนอเปนข้ันตอน      
3.3 ความถูกตองของขอมูล      

4. ปริมาณโครงงานและคุณภาพ      
4.1 ปริมาณโครงงานที่ไดปฏิบัติเมื่อเทียบกับผลงานที่ตองทําใหแลวเสร็จ      
4.2 คุณภาพของโครงงานที่ไดปฏิบัติ      

 

    หมายเหตุ:  นําขอมูลที่บันทึกในแบบแบบรายงานความกาวหนาโครงงาน (อศบ.08.5) ของนักศึกษา 

                      ในคูมือฝกอาชีพในการศึกษาระบบทวิภาคี สําหรับนักศึกษา มาเปนขอมูลการประเมิน 
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ตารางสรุปผลการประเมิน ประจําเดือน................................... 

ที ่ ชื่อ – สกุล 
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 จากแบบประเมินผลทักษะดานตางๆ 

ทักษะการ

ปฏิบัติตน 
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 ลงชื่อ…………………………………………………………….  

         (………………………………………………………….) 

         ครูฝก/อาจารยนิเทศ 

                                                                วันท่ี.......................เดือน..........................พ.ศ................. 
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แบบประเมินผลทักษะการทําโครงงาน (PROJECT SKILLS) สําหรับครูฝก/อาจารยนิเทศ 

 

คําชี้แจง :  
ทักษะการปฏิบัติโครงงาน หมายถึง ทักษะที่แสดงถึงความสามารถของนักศึกษาที่จะปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายใหสําเร็จ

ลุลวงผานกระบวนการโครงงาน ทักษะนี้นักศึกษาจะตองพิสูจนความสามารถในการวางแผนงาน การแกปญหา การเขียนรายงาน และ
การนําเสนอผลงาน ซึ่งใชโจทยปญหาจริงในสถานประกอบการ โดยผานการควบคุมดูแลของครูฝกและอาจารยนิเทศ การประเมินผล
จะประเมินวา นักศึกษามีความสามารถวางแผนงาน การแกปญหา การเขียนรายงาน และการนําเสนอผลงาน ไดครบถวนสมบูรณมาก
นอยเพียงใด 

โปรดแสดงระดับคะแนนของทานโดยกาเครื่องหมาย ลงในชองหมายเลข 5, 4, 3, 2, 1 ตามความเห็นของทานในแตละ
หัวขอประเมิน   

5  หมายถึง   มากที่สุด  4  หมายถึง   มาก  
3  หมายถึง   ปานกลาง 2  หมายถึง   นอย  
1  หมายถึง   นอยท่ีสุด 

หัวขอประเมิน 
ระดับคะแนนที่ได 

5  4  3  2  1  

1. ความกาวหนาของโครงงาน      
1.1 อยูในขั้นทําความเขาใจหัวขอโครงงาน ศึกษาปญหาและวัตถุประสงคของโครงงาน      
1.2 อยูในขั้นกําหนดแผนการดําเนินงานโครงงานสมบูรณแลว      
1.3 อยูในขั้นหาศึกษารูปแบบและคนหาขอมูลประกอบการทําโครงงาน      
1.4 อยูในขั้นการสรางเครื่องมือหรือเตรียมพรอมสําหรับการทดลอง      
1.5 อยูในขั้นทดลองและรวบรวมขอมูลเสร็จสิ้นสมบูรณแลว      
1.6 อยูในขั้นการวิเคราะหขอมูล      
1.7 อยูในขั้นสรุปผลการทดลอง      
1.8 อยูในขั้นกําลังจัดทํารายงานฉบับสมบูรณ      

2. ความกาวหนาของโครงงานที่นักศึกษาปฏิบัติเมื่อเทียบกับแผน      
2.1 ทําโครงงานไดมากกวาแผนงานที่กําหนดไว      
2.2 ทําโครงงานไดตามแผนที่กําหนดไว      
2.3 ทําโครงงานไดชากวาแผนที่กําหนดไว      

3. การนําเสนอ      
3.1 เสียงชัดเจน      
3.2 นําเสนอเปนข้ันตอน      
3.3 ความถูกตองของขอมลู      

4. ปริมาณโครงงานและคุณภาพ      
4.1 ปริมาณโครงงานที่ไดปฏิบัติเมื่อเทียบกับผลงานที่ตองทําใหแลวเสร็จ      
4.2 คุณภาพของโครงงานที่ไดปฏิบัติ      

 

    หมายเหตุ:  นําขอมูลที่บันทึกในแบบแบบรายงานความกาวหนาโครงงาน (อศบ.08.5) ของนักศึกษา 

                      ในคูมือฝกอาชีพในการศึกษาระบบทวิภาคี สําหรับนักศึกษา มาเปนขอมูลการประเมิน 
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ตารางสรุปผลการประเมิน ประจําเดือน................................... 
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 ลงชื่อ…………………………………………………………….  

         (………………………………………………………….) 

         ครูฝก/อาจารยนิเทศ 

                                                                วันท่ี.......................เดือน..........................พ.ศ................. 
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แบบประเมินผลทักษะการทําโครงงาน (PROJECT SKILLS) สําหรับครูฝก/อาจารยนิเทศ 

 

คําชี้แจง :  
ทักษะการปฏิบัติโครงงาน หมายถึง ทักษะที่แสดงถึงความสามารถของนักศึกษาที่จะปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายใหสําเร็จ

ลุลวงผานกระบวนการโครงงาน ทักษะนี้นักศึกษาจะตองพิสูจนความสามารถในการวางแผนงาน การแกปญหา การเขียนรายงาน และ
การนําเสนอผลงาน ซึ่งใชโจทยปญหาจริงในสถานประกอบการ โดยผานการควบคุมดูแลของครูฝกและอาจารยนิเทศ การประเมินผล
จะประเมินวา นักศึกษามีความสามารถวางแผนงาน การแกปญหา การเขียนรายงาน และการนําเสนอผลงาน ไดครบถวนสมบูรณมาก
นอยเพียงใด 

โปรดแสดงระดับคะแนนของทานโดยกาเครื่องหมาย ลงในชองหมายเลข 5, 4, 3, 2, 1 ตามความเห็นของทานในแตละ
หัวขอประเมิน   

5  หมายถึง   มากที่สุด  4  หมายถึง   มาก  
3  หมายถึง   ปานกลาง 2  หมายถึง   นอย  
1  หมายถึง   นอยท่ีสุด 

หัวขอประเมิน 
ระดับคะแนนที่ได 

5  4  3  2  1  

1. ความกาวหนาของโครงงาน      
1.1 อยูในขั้นทําความเขาใจหัวขอโครงงาน ศึกษาปญหาและวัตถุประสงคของโครงงาน      
1.2 อยูในขั้นกําหนดแผนการดําเนินงานโครงงานสมบูรณแลว      
1.3 อยูในขั้นหาศึกษารูปแบบและคนหาขอมูลประกอบการทําโครงงาน      
1.4 อยูในขั้นการสรางเครื่องมือหรือเตรียมพรอมสําหรับการทดลอง      
1.5 อยูในขั้นทดลองและรวบรวมขอมูลเสร็จสิ้นสมบูรณแลว      
1.6 อยูในขั้นการวิเคราะหขอมูล      
1.7 อยูในขั้นสรุปผลการทดลอง      
1.8 อยูในขั้นกําลังจัดทํารายงานฉบับสมบูรณ      

2. ความกาวหนาของโครงงานที่นักศึกษาปฏิบัติเมื่อเทียบกับแผน      
2.1 ทําโครงงานไดมากกวาแผนงานที่กําหนดไว      
2.2 ทําโครงงานไดตามแผนที่กําหนดไว      
2.3 ทําโครงงานไดชากวาแผนที่กําหนดไว      

3. การนําเสนอ      
3.1 เสียงชัดเจน      
3.2 นําเสนอเปนข้ันตอน      
3.3 ความถกูตองของขอมูล      

4. ปริมาณโครงงานและคุณภาพ      
4.1 ปริมาณโครงงานที่ไดปฏิบัติเมื่อเทียบกับผลงานที่ตองทําใหแลวเสร็จ      
4.2 คุณภาพของโครงงานที่ไดปฏิบัติ      

 

    หมายเหตุ:  นําขอมูลที่บันทึกในแบบแบบรายงานความกาวหนาโครงงาน (อศบ.08.5) ของนักศึกษา 

                      ในคูมือฝกอาชีพในการศึกษาระบบทวิภาคี สําหรับนักศึกษา มาเปนขอมูลการประเมิน 
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ตารางสรุปผลการประเมิน ประจําเดือน................................... 
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 ลงชื่อ…………………………………………………………….  

         (………………………………………………………….) 

         ครูฝก/อาจารยนิเทศ 

                                                                วันท่ี.......................เดือน..........................พ.ศ................. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 226 - 
 

 
แบบประเมินผลทักษะการทําโครงงาน (PROJECT SKILLS) สําหรับครูฝก/อาจารยนิเทศ 

 

คําชี้แจง :  
ทักษะการปฏิบัติโครงงาน หมายถึง ทักษะที่แสดงถึงความสามารถของนักศึกษาที่จะปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายใหสําเร็จ

ลุลวงผานกระบวนการโครงงาน ทักษะนี้นักศึกษาจะตองพิสูจนความสามารถในการวางแผนงาน การแกปญหา การเขียนรายงาน และ
การนําเสนอผลงาน ซึ่งใชโจทยปญหาจริงในสถานประกอบการ โดยผานการควบคุมดูแลของครูฝกและอาจารยนิเทศ การประเมินผล
จะประเมินวา นักศึกษามีความสามารถวางแผนงาน การแกปญหา การเขียนรายงาน และการนําเสนอผลงาน ไดครบถวนสมบูรณมาก
นอยเพียงใด 

โปรดแสดงระดับคะแนนของทานโดยกาเครื่องหมาย ลงในชองหมายเลข 5, 4, 3, 2, 1 ตามความเห็นของทานในแตละ
หัวขอประเมิน   

5  หมายถึง   มากที่สุด  4  หมายถึง   มาก  
3  หมายถึง   ปานกลาง 2  หมายถึง   นอย  
1  หมายถึง   นอยท่ีสุด 

หัวขอประเมิน 
ระดับคะแนนที่ได 

5  4  3  2  1  

1. ความกาวหนาของโครงงาน      
1.1 อยูในขั้นทําความเขาใจหัวขอโครงงาน ศึกษาปญหาและวัตถุประสงคของโครงงาน      
1.2 อยูในขั้นกําหนดแผนการดําเนินงานโครงงานสมบูรณแลว      
1.3 อยูในขั้นหาศึกษารูปแบบและคนหาขอมูลประกอบการทําโครงงาน      
1.4 อยูในขั้นการสรางเครื่องมือหรือเตรียมพรอมสําหรับการทดลอง      
1.5 อยูในขั้นทดลองและรวบรวมขอมูลเสร็จสิ้นสมบูรณแลว      
1.6 อยูในขั้นการวิเคราะหขอมูล      
1.7 อยูในขั้นสรุปผลการทดลอง      
1.8 อยูในขั้นกําลังจัดทํารายงานฉบับสมบูรณ      

2. ความกาวหนาของโครงงานที่นักศึกษาปฏิบัติเมื่อเทียบกับแผน      
2.1 ทําโครงงานไดมากกวาแผนงานที่กําหนดไว      
2.2 ทําโครงงานไดตามแผนที่กําหนดไว      
2.3 ทําโครงงานไดชากวาแผนที่กําหนดไว      

3. การนําเสนอ      
3.1 เสียงชัดเจน      
3.2 นําเสนอเปนข้ันตอน      
3.3 ความถูกตองของขอมูล      

4. ปริมาณโครงงานและคุณภาพ      
4.1 ปริมาณโครงงานที่ไดปฏิบัติเมื่อเทียบกับผลงานที่ตองทําใหแลวเสร็จ      
4.2 คุณภาพของโครงงานที่ไดปฏิบัติ      

 

    หมายเหตุ:  นําขอมูลที่บันทึกในแบบแบบรายงานความกาวหนาโครงงาน (อศบ.08.5) ของนักศึกษา 

                      ในคูมือฝกอาชีพในการศึกษาระบบทวิภาคี สําหรับนักศึกษา มาเปนขอมูลการประเมิน 
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ตารางสรุปผลการประเมิน ประจําเดือน................................... 
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 ลงชื่อ…………………………………………………………….  

         (………………………………………………………….) 

         ครูฝก/อาจารยนิเทศ 

                                                                วันท่ี.......................เดือน..........................พ.ศ................. 
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แบบประเมินผลทักษะการทําโครงงาน (PROJECT SKILLS) สําหรับครูฝก/อาจารยนิเทศ 

 

คําชี้แจง :  
ทักษะการปฏิบัติโครงงาน หมายถึง ทักษะที่แสดงถึงความสามารถของนักศึกษาที่จะปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายใหสําเร็จ

ลุลวงผานกระบวนการโครงงาน ทักษะนี้นักศึกษาจะตองพิสูจนความสามารถในการวางแผนงาน การแกปญหา การเขียนรายงาน และ
การนําเสนอผลงาน ซึ่งใชโจทยปญหาจริงในสถานประกอบการ โดยผานการควบคุมดูแลของครูฝกและอาจารยนิเทศ การประเมินผล
จะประเมินวา นักศึกษามีความสามารถวางแผนงาน การแกปญหา การเขียนรายงาน และการนําเสนอผลงาน ไดครบถวนสมบูรณมาก
นอยเพียงใด 

โปรดแสดงระดับคะแนนของทานโดยกาเครื่องหมาย ลงในชองหมายเลข 5, 4, 3, 2, 1 ตามความเห็นของทานในแตละ
หัวขอประเมิน   

5  หมายถึง   มากที่สุด  4  หมายถึง   มาก  
3  หมายถึง   ปานกลาง 2  หมายถึง   นอย  
1  หมายถึง   นอยท่ีสุด 

หัวขอประเมิน 
ระดับคะแนนที่ได 

5  4  3  2  1  

1. ความกาวหนาของโครงงาน      
1.1 อยูในขั้นทําความเขาใจหัวขอโครงงาน ศึกษาปญหาและวัตถุประสงคของโครงงาน      
1.2 อยูในขั้นกําหนดแผนการดําเนินงานโครงงานสมบูรณแลว      
1.3 อยูในข้ันหาศึกษารูปแบบและคนหาขอมูลประกอบการทําโครงงาน      
1.4 อยูในขั้นการสรางเครื่องมือหรือเตรียมพรอมสําหรับการทดลอง      
1.5 อยูในขั้นทดลองและรวบรวมขอมูลเสร็จสิ้นสมบูรณแลว      
1.6 อยูในขั้นการวิเคราะหขอมูล      
1.7 อยูในขั้นสรุปผลการทดลอง      
1.8 อยูในขั้นกําลังจัดทํารายงานฉบับสมบูรณ      

2. ความกาวหนาของโครงงานที่นักศึกษาปฏิบัติเมื่อเทียบกับแผน      
2.1 ทําโครงงานไดมากกวาแผนงานที่กําหนดไว      
2.2 ทําโครงงานไดตามแผนที่กําหนดไว      
2.3 ทําโครงงานไดชากวาแผนที่กําหนดไว      

3. การนําเสนอ      
3.1 เสียงชัดเจน      
3.2 นําเสนอเปนขั้นตอน      
3.3 ความถูกตองของขอมูล      

4. ปริมาณโครงงานและคุณภาพ      
4.1 ปริมาณโครงงานที่ไดปฏิบัติเมื่อเทียบกับผลงานที่ตองทําใหแลวเสร็จ      
4.2 คุณภาพของโครงงานที่ไดปฏิบัติ      

 

    หมายเหตุ:  นําขอมูลที่บันทึกในแบบแบบรายงานความกาวหนาโครงงาน (อศบ.08.5) ของนักศึกษา 

                      ในคูมือฝกอาชีพในการศึกษาระบบทวิภาคี สําหรับนักศึกษา มาเปนขอมูลการประเมิน 
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ตารางสรุปผลการประเมิน ประจําเดือน................................... 
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 ลงชื่อ…………………………………………………………….  

         (………………………………………………………….) 

         ครูฝก/อาจารยนิเทศ 

                                                                วันท่ี.......................เดือน..........................พ.ศ................. 
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แบบประเมินผลทักษะการทําโครงงาน (PROJECT SKILLS) สําหรับครูฝก/อาจารยนิเทศ 

 

คําชี้แจง :  
ทักษะการปฏิบัติโครงงาน หมายถึง ทักษะที่แสดงถึงความสามารถของนักศึกษาที่จะปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายใหสําเร็จ

ลุลวงผานกระบวนการโครงงาน ทักษะนี้นักศึกษาจะตองพิสูจนความสามารถในการวางแผนงาน การแกปญหา การเขียนรายงาน และ
การนําเสนอผลงาน ซึ่งใชโจทยปญหาจริงในสถานประกอบการ โดยผานการควบคุมดูแลของครูฝกและอาจารยนิเทศ การประเมินผล
จะประเมินวา นักศึกษามีความสามารถวางแผนงาน การแกปญหา การเขียนรายงาน และการนําเสนอผลงาน ไดครบถวนสมบูรณมาก
นอยเพียงใด 

โปรดแสดงระดับคะแนนของทานโดยกาเครื่องหมาย ลงในชองหมายเลข 5, 4, 3, 2, 1 ตามความเห็นของทานในแตละ
หัวขอประเมิน   

5  หมายถึง   มากที่สุด  4  หมายถึง   มาก  
3  หมายถึง   ปานกลาง 2  หมายถึง   นอย  
1  หมายถึง   นอยท่ีสุด 

หัวขอประเมิน 
ระดับคะแนนที่ได 

5  4  3  2  1  

1. ความกาวหนาของโครงงาน      
1.1 อยูในขั้นทําความเขาใจหัวขอโครงงาน ศึกษาปญหาและวัตถุประสงคของโครงงาน      
1.2 อยูในขั้นกําหนดแผนการดําเนินงานโครงงานสมบูรณแลว      
1.3 อยูในขั้นหาศึกษารูปแบบและคนหาขอมูลประกอบการทําโครงงาน      
1.4 อยูในขั้นการสรางเครื่องมือหรือเตรียมพรอมสําหรับการทดลอง      
1.5 อยูในขั้นทดลองและรวบรวมขอมูลเสร็จสิ้นสมบูรณแลว      
1.6 อยูในขั้นการวิเคราะหขอมูล      
1.7 อยูในขั้นสรุปผลการทดลอง      
1.8 อยูในขั้นกําลังจัดทํารายงานฉบับสมบูรณ      

2. ความกาวหนาของโครงงานที่นักศึกษาปฏิบัติเมื่อเทียบกับแผน      
2.1 ทําโครงงานไดมากกวาแผนงานที่กําหนดไว      
2.2 ทําโครงงานไดตามแผนที่กําหนดไว      
2.3 ทําโครงงานไดชากวาแผนที่กําหนดไว      

3. การนําเสนอ      
3.1 เสียงชัดเจน      
3.2 นําเสนอเปนข้ันตอน      
3.3 ความถูกตองของขอมูล      

4. ปริมาณโครงงานและคุณภาพ      
4.1 ปริมาณโครงงานที่ไดปฏิบัติเมื่อเทียบกับผลงานที่ตองทําใหแลวเสร็จ      
4.2 คุณภาพของโครงงานที่ไดปฏิบัติ      

 

    หมายเหตุ:  นําขอมูลที่บันทึกในแบบแบบรายงานความกาวหนาโครงงาน (อศบ.08.5) ของนักศึกษา 

                      ในคูมือฝกอาชีพในการศึกษาระบบทวิภาคี สําหรับนักศึกษา มาเปนขอมูลการประเมิน 

 



- 231 - 
 

ตารางสรุปผลการประเมิน ประจําเดือน................................... 
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 ลงชื่อ…………………………………………………………….  

         (………………………………………………………….) 

         ครูฝก/อาจารยนิเทศ 

                                                                วันท่ี.......................เดือน..........................พ.ศ................. 
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แบบประเมินผลทักษะการทําโครงงาน (PROJECT SKILLS) สําหรับครูฝก/อาจารยนิเทศ 

 

คําชี้แจง :  
ทักษะการปฏิบัติโครงงาน หมายถึง ทักษะที่แสดงถึงความสามารถของนักศึกษาที่จะปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายใหสําเร็จ

ลุลวงผานกระบวนการโครงงาน ทักษะนี้นักศึกษาจะตองพิสูจนความสามารถในการวางแผนงาน การแกปญหา การเขียนรายงาน และ
การนําเสนอผลงาน ซึ่งใชโจทยปญหาจริงในสถานประกอบการ โดยผานการควบคุมดูแลของครูฝกและอาจารยนิเทศ การประเมินผล
จะประเมินวา นักศกึษามีความสามารถวางแผนงาน การแกปญหา การเขียนรายงาน และการนําเสนอผลงาน ไดครบถวนสมบูรณมาก
นอยเพียงใด 

โปรดแสดงระดับคะแนนของทานโดยกาเครื่องหมาย ลงในชองหมายเลข 5, 4, 3, 2, 1 ตามความเห็นของทานในแตละ
หัวขอประเมิน   

5  หมายถึง   มากที่สุด  4  หมายถึง   มาก  
3  หมายถึง   ปานกลาง 2  หมายถึง   นอย  
1  หมายถึง   นอยท่ีสุด 

หัวขอประเมิน 
ระดับคะแนนที่ได 

5  4  3  2  1  

1. ความกาวหนาของโครงงาน      
1.1 อยูในขั้นทําความเขาใจหัวขอโครงงาน ศึกษาปญหาและวัตถุประสงคของโครงงาน      
1.2 อยูในขั้นกําหนดแผนการดําเนินงานโครงงานสมบูรณแลว      
1.3 อยูในขั้นหาศึกษารูปแบบและคนหาขอมูลประกอบการทําโครงงาน      
1.4 อยูในขั้นการสรางเครื่องมือหรือเตรียมพรอมสําหรับการทดลอง      
1.5 อยูในขั้นทดลองและรวบรวมขอมูลเสร็จสิ้นสมบูรณแลว      
1.6 อยูในขั้นการวิเคราะหขอมูล      
1.7 อยูในขั้นสรุปผลการทดลอง      
1.8 อยูในขั้นกําลังจัดทํารายงานฉบับสมบูรณ      

2. ความกาวหนาของโครงงานที่นักศึกษาปฏิบัติเมื่อเทียบกับแผน      
2.1 ทําโครงงานไดมากกวาแผนงานที่กําหนดไว      
2.2 ทําโครงงานไดตามแผนที่กําหนดไว      
2.3 ทําโครงงานไดชากวาแผนที่กําหนดไว      

3. การนําเสนอ      
3.1 เสียงชัดเจน      
3.2 นําเสนอเปนข้ันตอน      
3.3 ความถูกตองของขอมูล      

4. ปริมาณโครงงานและคุณภาพ      
4.1 ปริมาณโครงงานที่ไดปฏิบัติเมื่อเทียบกับผลงานที่ตองทําใหแลวเสร็จ      
4.2 คุณภาพของโครงงานที่ไดปฏิบัติ      

 

    หมายเหตุ:  นําขอมูลที่บันทึกในแบบแบบรายงานความกาวหนาโครงงาน (อศบ.08.5) ของนักศึกษา 

                      ในคูมือฝกอาชีพในการศึกษาระบบทวิภาคี สําหรับนักศึกษา มาเปนขอมูลการประเมิน 
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ตารางสรุปผลการประเมิน ประจําเดือน................................... 
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 ลงชื่อ…………………………………………………………….  

         (………………………………………………………….) 

         ครูฝก/อาจารยนิเทศ 

                                                                วนัที่.......................เดือน..........................พ.ศ................. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 234 - 
 

 
แบบประเมินผลทักษะการทําโครงงาน (PROJECT SKILLS) สําหรับครูฝก/อาจารยนิเทศ 

 

คําชี้แจง :  
ทักษะการปฏิบัติโครงงาน หมายถึง ทักษะที่แสดงถึงความสามารถของนักศึกษาที่จะปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายใหสําเร็จ

ลุลวงผานกระบวนการโครงงาน ทักษะนี้นักศึกษาจะตองพิสูจนความสามารถในการวางแผนงาน การแกปญหา การเขียนรายงาน และ
การนําเสนอผลงาน ซึ่งใชโจทยปญหาจริงในสถานประกอบการ โดยผานการควบคุมดูแลของครูฝกและอาจารยนิเทศ การประเมินผล
จะประเมินวา นักศึกษามีความสามารถวางแผนงาน การแกปญหา การเขียนรายงาน และการนําเสนอผลงาน ไดครบถวนสมบูรณมาก
นอยเพียงใด 

โปรดแสดงระดับคะแนนของทานโดยกาเครื่องหมาย ลงในชองหมายเลข 5, 4, 3, 2, 1 ตามความเห็นของทานในแตละ
หัวขอประเมิน   

5  หมายถึง   มากที่สุด  4  หมายถึง   มาก  
3  หมายถึง   ปานกลาง 2  หมายถึง   นอย  
1  หมายถึง   นอยท่ีสุด 

หัวขอประเมิน 
ระดับคะแนนที่ได 

5  4  3  2  1  

1. ความกาวหนาของโครงงาน      
1.1 อยูในขั้นทําความเขาใจหัวขอโครงงาน ศึกษาปญหาและวัตถุประสงคของโครงงาน      
1.2 อยูในขั้นกําหนดแผนการดําเนินงานโครงงานสมบูรณแลว      
1.3 อยูในขั้นหาศึกษารูปแบบและคนหาขอมูลประกอบการทําโครงงาน      
1.4 อยูในขั้นการสรางเครื่องมือหรือเตรียมพรอมสําหรับการทดลอง      
1.5 อยูในขั้นทดลองและรวบรวมขอมูลเสร็จสิ้นสมบูรณแลว      
1.6 อยูในขั้นการวิเคราะหขอมูล      
1.7 อยูในขั้นสรุปผลการทดลอง      
1.8 อยูในขั้นกําลังจัดทํารายงานฉบับสมบูรณ      

2. ความกาวหนาของโครงงานที่นักศึกษาปฏิบัติเมื่อเทียบกับแผน      
2.1 ทําโครงงานไดมากกวาแผนงานที่กําหนดไว      
2.2 ทําโครงงานไดตามแผนที่กําหนดไว      
2.3 ทําโครงงานไดชากวาแผนที่กําหนดไว      

3. การนําเสนอ      
3.1 เสียงชัดเจน      
3.2 นําเสนอเปนข้ันตอน      
3.3 ความถูกตองของขอมูล      

4. ปริมาณโครงงานและคุณภาพ      
4.1 ปริมาณโครงงานที่ไดปฏิบัติเมื่อเทียบกับผลงานที่ตองทําใหแลวเสร็จ      
4.2 คุณภาพของโครงงานที่ไดปฏิบัติ      

 

    หมายเหตุ:  นําขอมูลที่บันทึกในแบบแบบรายงานความกาวหนาโครงงาน (อศบ.08.5) ของนักศึกษา 

                      ในคูมือฝกอาชีพในการศึกษาระบบทวิภาคี สําหรับนักศึกษา มาเปนขอมูลการประเมิน 
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ตารางสรุปผลการประเมิน ประจําเดือน................................... 
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 ลงชื่อ…………………………………………………………….  

         (………………………………………………………….) 

         ครูฝก/อาจารยนิเทศ 

                                                                วันท่ี.......................เดือน..........................พ.ศ................. 
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แบบประเมินผลทักษะการทําโครงงาน (PROJECT SKILLS) สําหรับครูฝก/อาจารยนิเทศ 

 

คําชี้แจง :  
ทักษะการปฏิบัติโครงงาน หมายถึง ทักษะที่แสดงถึงความสามารถของนักศึกษาที่จะปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายใหสําเร็จ

ลุลวงผานกระบวนการโครงงาน ทักษะนี้นักศึกษาจะตองพิสูจนความสามารถในการวางแผนงาน การแกปญหา การเขียนรายงาน และ
การนําเสนอผลงาน ซึ่งใชโจทยปญหาจริงในสถานประกอบการ โดยผานการควบคุมดูแลของครูฝกและอาจารยนิเทศ การประเมินผล
จะประเมินวา นักศึกษามีความสามารถวางแผนงาน การแกปญหา การเขียนรายงาน และการนําเสนอผลงาน ไดครบถวนสมบูรณมาก
นอยเพียงใด 

โปรดแสดงระดับคะแนนของทานโดยกาเครื่องหมาย ลงในชองหมายเลข 5, 4, 3, 2, 1 ตามความเห็นของทานในแตละ
หัวขอประเมิน   

5  หมายถึง   มากที่สุด  4  หมายถึง   มาก  
3  หมายถึง   ปานกลาง 2  หมายถึง   นอย  
1  หมายถึง   นอยท่ีสุด 

หัวขอประเมิน 
ระดับคะแนนที่ได 

5  4  3  2  1  

1. ความกาวหนาของโครงงาน      
1.1 อยูในขั้นทําความเขาใจหัวขอโครงงาน ศึกษาปญหาและวัตถุประสงคของโครงงาน      
1.2 อยูในขั้นกําหนดแผนการดําเนินงานโครงงานสมบูรณแลว      
1.3 อยูในขั้นหาศึกษารูปแบบและคนหาขอมูลประกอบการทําโครงงาน      
1.4 อยูในขั้นการสรางเครื่องมือหรือเตรียมพรอมสําหรับการทดลอง      
1.5 อยูในขั้นทดลองและรวบรวมขอมูลเสร็จสิ้นสมบูรณแลว      
1.6 อยูในขั้นการวิเคราะหขอมูล      
1.7 อยูในขั้นสรุปผลการทดลอง      
1.8 อยูในขั้นกําลังจัดทํารายงานฉบับสมบูรณ      

2. ความกาวหนาของโครงงานที่นักศึกษาปฏิบัติเมื่อเทียบกับแผน      
2.1 ทําโครงงานไดมากกวาแผนงานที่กําหนดไว      
2.2 ทําโครงงานไดตามแผนที่กําหนดไว      
2.3 ทําโครงงานไดชากวาแผนที่กําหนดไว      

3. การนําเสนอ      
3.1 เสียงชัดเจน      
3.2 นําเสนอเปนข้ันตอน      
3.3 ความถูกตองของขอมูล      

4. ปริมาณโครงงานและคุณภาพ      
4.1 ปริมาณโครงงานที่ไดปฏิบัติเมื่อเทียบกับผลงานที่ตองทําใหแลวเสร็จ      
4.2 คุณภาพของโครงงานที่ไดปฏิบัติ      

 

    หมายเหตุ:  นําขอมูลทีบ่ันทึกในแบบแบบรายงานความกาวหนาโครงงาน (อศบ.08.5) ของนักศึกษา 

                      ในคูมือฝกอาชีพในการศึกษาระบบทวิภาคี สําหรับนักศึกษา มาเปนขอมูลการประเมิน 
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ตารางสรุปผลการประเมิน ประจําเดือน................................... 

ที ่ ชื่อ – สกุล 
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 ลงชื่อ…………………………………………………………….  

         (………………………………………………………….) 

         ครูฝก/อาจารยนิเทศ 

                                                                วันท่ี.......................เดือน..........................พ.ศ................. 
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แบบประเมินผลทักษะการทําโครงงาน (PROJECT SKILLS) สําหรับครูฝก/อาจารยนิเทศ 

 

คําชี้แจง :  
ทักษะการปฏิบัติโครงงาน หมายถึง ทักษะที่แสดงถึงความสามารถของนักศึกษาที่จะปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายใหสําเร็จ

ลุลวงผานกระบวนการโครงงาน ทักษะนี้นักศึกษาจะตองพิสูจนความสามารถในการวางแผนงาน การแกปญหา การเขียนรายงาน และ
การนําเสนอผลงาน ซึ่งใชโจทยปญหาจริงในสถานประกอบการ โดยผานการควบคุมดูแลของครูฝกและอาจารยนิเทศ การประเมินผล
จะประเมินวา นักศึกษามีความสามารถวางแผนงาน การแกปญหา การเขียนรายงาน และการนําเสนอผลงาน ไดครบถวนสมบูรณมาก
นอยเพียงใด 

โปรดแสดงระดับคะแนนของทานโดยกาเครื่องหมาย ลงในชองหมายเลข 5, 4, 3, 2, 1 ตามความเห็นของทานในแตละ
หัวขอประเมิน   

5  หมายถึง   มากที่สุด  4  หมายถึง   มาก  
3  หมายถึง   ปานกลาง 2  หมายถึง   นอย  
1  หมายถึง   นอยท่ีสุด 

หัวขอประเมิน 
ระดับคะแนนที่ได 

5  4  3  2  1  

1. ความกาวหนาของโครงงาน      
1.1 อยูในขั้นทําความเขาใจหัวขอโครงงาน ศึกษาปญหาและวัตถุประสงคของโครงงาน      
1.2 อยูในขั้นกําหนดแผนการดําเนินงานโครงงานสมบูรณแลว      
1.3 อยูในขั้นหาศึกษารูปแบบและคนหาขอมูลประกอบการทําโครงงาน      
1.4 อยูในขั้นการสรางเครื่องมือหรือเตรียมพรอมสําหรับการทดลอง      
1.5 อยูในขั้นทดลองและรวบรวมขอมูลเสร็จสิ้นสมบูรณแลว      
1.6 อยูในขั้นการวิเคราะหขอมูล      
1.7 อยูในขั้นสรุปผลการทดลอง      
1.8 อยูในขั้นกําลังจัดทํารายงานฉบับสมบูรณ      

2. ความกาวหนาของโครงงานที่นักศึกษาปฏิบัติเมื่อเทียบกับแผน      
2.1 ทําโครงงานไดมากกวาแผนงานที่กําหนดไว      
2.2 ทําโครงงานไดตามแผนที่กําหนดไว      
2.3 ทําโครงงานไดชากวาแผนที่กําหนดไว      

3. การนําเสนอ      
3.1 เสียงชัดเจน      
3.2 นําเสนอเปนข้ันตอน      
3.3 ความถูกตองของขอมูล      

4. ปริมาณโครงงานและคุณภาพ      
4.1 ปริมาณโครงงานที่ไดปฏิบัติเมื่อเทียบกับผลงานที่ตองทําใหแลวเสร็จ      
4.2 คุณภาพของโครงงานที่ไดปฏิบัติ      

 

    หมายเหตุ:  นําขอมูลที่บันทึกในแบบแบบรายงานความกาวหนาโครงงาน (อศบ.08.5) ของนักศึกษา 

                      ในคูมือฝกอาชีพในการศึกษาระบบทวิภาคี สําหรับนักศึกษา มาเปนขอมูลการประเมิน 

 



- 239 - 
 

ตารางสรุปผลการประเมิน ประจําเดือน................................... 

ที ่ ชื่อ – สกลุ 
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 ลงชื่อ…………………………………………………………….  

         (………………………………………………………….) 

         ครูฝก/อาจารยนิเทศ 

                                                                วันท่ี.......................เดือน..........................พ.ศ................. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 








