
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คู่มือฝึกอาชีพในการศึกษาระบบทวิภาคี  
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ค าขอบคุณ 
คู่มือฝึกอาชีพในการศึกษาระบบทวิภาคี ฉบับนี้  ได้พัฒนาขึ้นจากคู่มือสหกิจศึกษา ของคณะครุ

ศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มาผนวกกับกรอบแนวคิดของ
การฝึกอาชีพในการศึกษาระบบทวิภาคีระบบทวิภาคี ที่ระบุในคู่มือฉบับนี้ ให้เป็นหลักปฏิบัติของนักศึกษา 
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๑ จึงขอขอบคุณมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มา ณ  โอกาสนี้  การพัฒนาคู่มือฝึกอาชีพในการศึกษาระบบทวิภาคี ได้มี
เป้าหมายให้เป็นส่วนหนึ่งในการจัดการศึกษาของหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สถาบันการอาชีวศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ๑ สามารถด าเนินงานส าเร็จลงได้ ต้องขอขอบพระคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่มีรายชื่อ 
ดังต่อไปนี้ 

ที่ปรึกษา 

รศ.ดร.ศักดิ์  กองสุวรรณ   นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๑ 

ดร.วรวิทย์  ศรีตระกูล   ท าหน้าที่ผู้อ านวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๑ 

ผศ.ดร.ชูชัย  สุจิวรกุล   หัวหน้าศูนย์บริการจัดการศึกษานอกพ้ืนที่  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

รศ.คมสัน จิระภัทรศิลปะ คณะกรรมการจากภาควิชาครุศาสตร์อุตสาหการ  
ดร.พิเชษฐ์ พินิจ คณะกรรมการจากภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล 
ดร.ธีระวุฒิ มูฮ าหมัด คณะกรรมการจากภาควิชาครุศาสตร์โยธา 
อ.ชลาธิป ช่ืนกุล คณะกรรมการจากภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า  
ผศ.เอกรัตน์  รวยรวย คณะกรรมการจากภาควิชาครุศาสตร์โยธา 
คณะกรรมการบริหาร สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมประจ าศูนย์นอกพ้ืนที่ 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี   
ผู้บริหารและครู วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา วิทยาลัยเทคนิค

สุราษฏร์ธานี  

    

 

 
 

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๑  
23 กรกฎาคม 2557 
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ค าน า 
คู่มือฉบับนี้มีจุดมุ่งหมายเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือประกอบการฝึกอาชีพในการศึกษาระบบทวิภาคี ของ

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๑ เนื่องจากหลักสูตรนี้ มีวิธี
ปฏิบัติที่แตกต่างกับหลักสูตรอ่ืน ๆ คือเน้นการจัดการเรียนการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับอาชีพ รูปแบบการ
จัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี มุ่งเน้นความร่วมมือในการเรียนการสอนร่วมกับสถานประกอบการอย่าง
เข้มข้น โดยศึกษาและปฏิบัติงานในสถานศึกษาเป็นระยะเวลา 1 ปีการศึกษา ดังนั้นจึงต้องมีหลักเกณฑ์และวิธี
ปฏิบัติที่ชัดเจนเพ่ือเป็นการยืนยันถึงคุณภาพและมาตรฐานของหลักสูตรได้ว่าสามารถด าเนินการอย่างเป็น
ระบบและมีขั้นตอน ส่งผลให้บัณฑิตที่จบจากหลักสูตรนี้ มีคุณสมบัติตรงกับความต้องการของสถาน
ประกอบการอย่างแท้จริง 

เอกสารฉบับนี้ ได้พัฒนาเอกสารประเมินการฝึกอาชีพในสถานประกอบการ จากรูปแบบสหกิจศึกษา
ของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มาผนวกกับกรอบ
แนวคิดของการฝึกอาชีพในการศึกษาระบบทวิภาคี ให้เป็นหลักปฏิบัติที่ระบุในคู่มือฉบับนี้ อย่างไรก็ตาม การ
ฝึกอาชีพในการศึกษาระบบทวิภาคี นอกจากหลักเกณฑ์ที่รัดกุมแล้วยังต้องอาศัยความร่วมมืออย่างจริงจังของผู้
ที่เก่ียวข้อง จึงจะท าให้ผลการฝึกส าเร็จลุล่วงได้   

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๑ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือประกอบการฝึกอาชีพใน
การศึกษาระบบทวิภาคี ฉบับนี้ จะเป็นเครื่องมือที่จะเป็นประโยชน์ต่อ สถานศึกษา อาจารย์นิเทศก์ นักศึกษา 
ครูฝึก สถานประกอบการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ที่จะน าไปใช้เป็นกรอบในการด าเนินงานเพ่ือให้การฝึกอาชีพใน
การศึกษาระบบทวิภาคี ของหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ประสบความส าเร็จ  อย่างไรก็ตาม คณะท างานจะ
ปรับปรุง และพัฒนาคู่มือนี้อย่างต่อเนื่องตามข้อมูลและปัญหาที่พบ ตลอดจนจากค าแนะน าของผู้รู้ และผู้ที่
เกี่ยวข้องในระหว่างการด าเนินงาน เพ่ือให้กระบวนการและการด าเนินงานประสบผลสัมฤทธิ์ ตรงตาม
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร ต่อไป 

 
 
 
 

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๑  
23 กรกฎาคม 2557 
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ค าชี้แจง 

การฝึกอาชีพในการศึกษาระบบทวิภาคี เป็นความร่วมมือระหว่าง
ภาคการศึกษากับสถานประกอบการ ซึ่งมีเป้าหมายร่วมกันในการพัฒนา
ก าลังคนด้านอาชีวศึกษา ประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับนักศึกษาจากการ
ปฏิบัติงานจริง จะช่วยให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้และพัฒนาทักษะที่ตรง
กับความต้องการของสถานประกอบการ อันจะส่งผลดีต่อสถาน
ประกอบการในการด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลดี
ต่อการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมของชาติในอนาคต 

การฝึกอาชีพในการศึกษาระบบทวิภาคี จะประสบผลส าเร็จดัง
เจตนารมณ์ ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 จะต้องอาศัยครูฝึก ซึ่งเป็นผู้มี
ความช านาญงาน คอยก ากับดูแล ให้ค าแนะน า และบันทึกผลการฝึก
อาชีพของนักศึกษา เพ่ือสะท้อนทักษะการเรียนรู้และทักษะปฏิบัติที่
นักศึกษาแต่ละคน สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ให้
ความส าคัญด้านเอกสารประเมินนักศึกษาโดยครูฝึกบันทึกในแต่ละครั้ง
ดังนี้ 

1.1. บันทึกลงแบบประเมินผลทักษะด้านการปฏิบัติตน (GENERIC 
SKILLS)  (อศบ.09.1) 
1. บันทึกลงแบบประเมินผลทักษะการเรียนรู้ (LEARNING 

SKILLS) (อศบ.09.2) 
1.2. บันทึกลงแบบประเมินผลทักษะการปฏิบัติงานรายวิชา 

(PROFESSIONAL SKILLS) (อศบ.09.3) 
1.3. บันทึกลงแบบประเมินทักษะการท าโครงงาน (PROJECT 

SKILL) (อศบ.09.4) 
2. บันทึกลงเอกสารบันทึกข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ และ

ข้อคิดเห็นสรุปจากคู่มือฝึกอาชีพในการศึกษาระบบทวิภาคี 
ของนักศึกษา 
2.1. แบบเสนอข้อมูลการท าโครงงาน (อศบ.08.4) 
2.2. การท าโครงงานและแบบรายงานความก้าวหน้าของ

โครงงาน(อศบ.08.5) 
3. บันทึกการประเมินการน าเสนอผลการงานการฝึกอาชีพที่

ได้รับมอบหมายและการแก้ปัญหาของนักศึกษา 
4. สรุปผลการฝึกอาชีพในการศึกษาระบบทวิภาคี

ประจ าเดือน หรือในแต่ละครั้งที่ออกนิเทศ 

การบันทึกผลการฝึกอาชีพในการศึกษาระบบทวิภาคี ในเอกสาร
ทั้งหมดของครูฝึกจะเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาในการพัฒนาตนเองทุกมิติ 
และจะเป็นประโยชน์ต่ออาจารย์นิเทศก์ใช้เป็นข้อมูลประเมินผลสัมฤทธิ์ 
ของนักศึกษา เมื่อสิ้นสุดภาคเรียน 
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เอกสารประเมินผล 
การฝึกอาชีพในการศึกษาระบบทวิภาคี 

เดือน…………………………… พ.ศ. .................. 
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การประเมินผลการฝึกอาชีพในการศึกษาระบบทวิภาคี 
ครั้งที่ 1 

ประเมิน ประจ าเดือน …………………………………………… พ.ศ.……………… 

ช่วงเวลาในการประเมิน 
 เมื่อนักศึกษาปฏิบัติงานครบ 1 เดือน 
รายละเอียดและวิธีการประเมิน 

1. ติดตามการเสนอหัวข้อ โครงงานตรวจสอบและลงนาม แบบเสนอข้อมูลการท าโครงงาน เพ่ือร่วมเป็นที่
ปรึกษาร่วมในการท าโครงงาน ของนักศึกษา (อศบ.08.4) 

2. ตรวจสอบและประเมินเอกสาร อศบ.08.3 และหลักฐานแบบบันทึกรายงานผลการปฏิบัติงาน ที่แสดงไว้
ในแฟ้มสะสมผลงานในคู่มือฝึกอาชีพในการศึกษาระบบทวิภาคีของนักศึกษา สัปดาห์ละ 1 ครั้ง 

3. ประเมินผลการปฏิบัติงานลงใน แบบประเมิน 
3.1. แบบประเมินทักษะการปฏิบัติตน (อศบ.09.1) 
3.2. แบบประเมินทักษะการเรียนรู้งาน (อศบ.09.2) 
3.3. แบบประเมินทักษะการปฏิบัติงานรายวิชา(อศบ.09.3) 

4. ติดตามการรายงานความก้าวหน้าและบันทึกในเอกสารในเอกสารแบบประเมิน 
4.1.  ด้านทักษะการท าโครงงาน (PROJECT SKILL) (อศบ.08.5)  
4.2. ประเมินลงในแบบประเมินผลทักษะการท าโครงงาน อศบ.09.4  

5. บันทึกข้อสังเกตที่พบลงในแบบฟอร์มที่ได้ก าหนดไว้ เดือนละ 1 ครั้ง 
6. ลงนามก ากับเพ่ือยืนยันผลการประเมินลงในแบบฟอร์มที่ก าหนด 
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แบบประเมินผลทักษะด้านการปฏิบัติตน (GENERIC SKILLS) 

ค าชี้แจง :  
ทักษะการปฏิบัติตน (Generic Skills) หมายถึง ทักษะที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิตทางสังคม (Social Skills) ที่นักศึกษา

จะต้องน ามาใช้แล้วสามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันกับบุคคลในองค์กรได้อย่างมีความสุข ทักษะนี้หมายความรวมถึงคุณลักษณะส่วน
บุคคล (Personality Skills) การรับรู้และถ่ายทอดข้อมูล (Communication Skills) โดยน าความสามารถพื้นฐานด้านต่าง ๆ 
มาฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพให้ส าเร็จลุล่วงและเป็นที่พอใจขององค์กรผู้ใช้บัณฑิต (Employability) 

โปรดแสดงระดับคะแนนของท่านโดยกาเครื่องหมาย ลงในช่องหมายเลข 5, 4, 3, 2, 1 ตามความเห็นของท่านใน
แต่ละหัวข้อประเมิน  

5  หมายถึง   มากที่สุด  4  หมายถึง   มาก  
3  หมายถึง   ปานกลาง 2  หมายถึง   น้อย  
1  หมายถึง   น้อยที่สุด 

หัวข้อประเมิน 
ระดับคะแนนที่ได้  

5  4  3  2  1  
1. ทักษะสังคม (Social Skills) 

1.1 เข้าใจความแตกต่างระหว่างบุคคลและยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่นอย่างมีเหตุผล      
1.2 พร้อมท่ีจะเปลี่ยนแปลงตัวเองเสมอ เมื่อได้รับฟังข้อเสนอแนะ ค าวิจารณ์ ท่ีมีเหตุผลของผู้อื่น      
1.3 มีความเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี รู้จักท่ีจะแสดงความเห็นได้เหมาะสมกับช่วงเวลา      
1.4 สนับสนุนให้ก าลังใจ และยกย่องผู้อื่นในโอกาสที่เหมาะสม      
1.5 ปฏิบัติตนเหมาะสมทั้งทางกาย วาจา และใจ      
1.6 ปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม และกฎระเบียบของสังคมในองค์กรได้อย่าง

เหมาะสม 
     

1.7 มีการแสดงออกทางสังคมได้อย่างเหมาะสมกับภาระหน้าที่      
2. คุณลักษณะเฉพาะตน (Personality) 

2.1 บุคลิกภาพภายนอก เช่น ทรงผม หนวดเครา การแต่งกาย เหมาะสมกับ ต าแหน่งหน้าที่ที่
รับผิดชอบ 

     

2.2 มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อผู้ร่วมงานในหน่วยงานทั้งผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา      
2.3 ความสามารถในการวางตัว ปรับตัวและร่วมงานกับผู้อื่นได้อย่างเหมาะสม      
2.4 มีวุฒิภาวะในการท างานเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงาน      
2.5 กล้าที่จะสอบถามและเสนอแนะอย่างเหมาะสมและมีเหตุผล      
2.6 มีวินัยในการท างาน เช่น การตรงต่อเวลา ไม่ขาดงาน หรือไม่เข้างานสาย      
2.7 ประสานงานท่ีได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ      
2.8 มีความตั้งใจและ อุตสาหะ ที่จะปฏิบัติงานด้วยความตั้งใจ      
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หัวข้อประเมิน 
ระดับคะแนนที่ได้  

5  4  3  2  1  
3. ทักษะการสื่อสาร (Communication Skills)      

3.1 ตดิต่อสื่อสาร(ฟัง พูด อ่าน เขียน) ด้วยทั้งภาษาไทยและภาษาอื่นได้      
3.2 จับใจความ สรุปความและตั้งค าถามได้ตรงประเด็น      
3.3 แสดงความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะได้อย่างมีเหตุผล      
3.4 น าเสนอผลงานท่ีปฏิบัติด้วยวิธีการที่เข้าใจง่าย ชัดเจน และตรงประเด็น      
3.5 มีความสามารถในการร่วมมือกับบุคคลอื่น ในการปฏิบัติงานให้ส าเร็จลุล่วง      

4. ความพึงพอใจของผู้ประกอบการ (Employability)      
4.1 พร้อมท่ีจะมีส่วนร่วมกับองค์กรในการปฏิบัติงานท่ีส าคัญ      
4.2 มีความประพฤติ คุณธรรมจริยธรรม ท่ีดี      
4.3 สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบขององค์กร ได้อย่างเหมาะสม      
4.4 มีความรับผิดชอบต่องานท่ีได้รับมอบหมายให้ส าเร็จลุล่วง      
4.5 สามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้อง ครบถ้วนตามที่ได้รับมอบหมาย คุณภาพเป็นที่น่าพอใจ      
4.6 มีความมุ่งมั่นกระตือรือร้นในการท างาน      
4.7 มีความอุตสาหะ ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคและปัญหา      
4.8 มีความซื่อสัตย์ สุจริต      
4.9 มีความเสียสละ ไม่เห็นแก่ตัว และเอื้อเฟื้อช่วยเหลือผู้อื่น      
4.10 การให้ความเคารพเช่ือฟังผู้บังคับบัญชาด้วยเหตุผลที่เหมาะสม      
4.11 ไม่ปล่อยให้เวลาล่วงเลยไปโดยเปล่าประโยชน์      

คะแนนเฉลีย่  

ข้อคิดเห็นหรือเสนอแนะเพ่ิมเติม 
........................................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................................................  
           

 ลงช่ือ…………………………………………………………….  
 (………………………………………………….) 
 ครูฝึก 
                                                                วันท่ี.......................เดือน..........................พ.ศ................. 
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แบบประเมินผลทักษะการเรียนรู้ (LEARNING SKILLS) 

    

ค าชี้แจง :  
ทักษะการเรียนรู้ (Learning Skills) หมายถึงทักษะทางวิชาการของนักศึกษาท่ีสามารถน าความรู้ความสามารถจากการ

ได้ศึกษาในสถานศึกษามาประยุกต์ใช้ในการฝึกอาชีพในการศึกษาระบบทวิภาคีได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถสร้างองค์
ความรู้ใหม่จากการปฏิบัติงานได้อย่างเป็นระบบและรวดเร็ว ภายใต้การค าแนะน าของพนักงานที่ปรึกษาและอาจารย์นิเทศก์
     

โปรดแสดงระดับคะแนนของท่านโดยกาเครื่องหมาย ลงในช่องหมายเลข 5, 4, 3, 2, 1 ตามความเห็นของท่านใน
แต่ละหัวข้อประเมิน   

5  หมายถึง   มากที่สุด   4  หมายถึง   มาก  
3  หมายถึง   ปานกลาง  2  หมายถึง   น้อย  
1  หมายถึง   น้อยที่สุด  

หัวข้อประเมิน 
ระดับคะแนนที่ได้  

5  4  3  2  1  
1 ประยุกตค์วามรู้ ความสามารถไปสู่การปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม      
2 มีความสามารถในการบริหารจัดการการเรียนรู้ของตนเองได้อย่างเปน็ระบบ      
3 มีความคิดสร้างสรรค์ในการปฏิบัตงิาน      
4 มีวิธีการที่จะท าความเข้าใจที่ได้รับมอบหมายและก าหนดวิธีการปฏิบตัิงานได้อย่างเหมาะสมและ

ทันท่วงที 
     

5 วิเคราะห์วางแผนและศึกษาความเป็นไปได้จนเป็นท่ีแน่ใจ ก่อนลงมือปฏิบัติงาน      
6 วางแผนและก าหนดกิจกรรมปฏิบัตงิานที่ได้รับมอบหมายให้เสร็จสิ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพและตาม

เป้าหมาย 
     

7 รับรู้ค าสั่งจากผู้บังคับบญัชาผ่านกระบวนการสังเกต จดบันทึก การอ่าน การฟัง และท าความเข้าใจ 
แปลความหมาย ค าสั่งนัน้เพื่อน าไปปฏิบัติอย่างถูกต้อง 

     

8 มีวิจารณญาณในการวิเคราะห์ข้อมูลและปัญหาต่างๆ อย่างรอบคอบ คัดเลือกข้อมลูไปใช้งานไดต้รง
ประเด็น 

     

9 มีการตดัสินใจ รวดเร็ว ถูกต้อง       
10 มีความสามารถที่จะปรับเปล่ียนแผนงาน ด้วยวิธีการที่หลากหลายเพือ่ที่จะปฏิบัติงานน้ันให้ประสบ

ความส าเร็จ 
     

11 ใช้ค าถามในการสืบค้น หาวิธีการปฏิบัติงานหรือผลลัพธ์ที่ต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพ      
12 เปิดใจกว้างและยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่นเพื่อให้งานท่ีได้รับมอบหมายมีความสมบูรณ์      
13 ด าเนินงานให้ส าเร็จลุล่วงโดยค านงึถึงเป้าหมายและความส าเร็จของงานเป็นหลัก      

คะแนนเฉลีย่  

หมายเหตุ : ขอความอนุเคราะห์ให้ครูฝึกประเมินผลลงในแบบฟอรม์ฉบับนี้ เมื่อสิ้นสุดการปฏิบตัิงานในแต่ละเดือน 

ข้อคิดเห็นหรือเสนอแนะเพ่ิมเติม 
.......................................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................................... 
 ลงช่ือ……………………………………………………………. 
 (………………………………………………….) 
 ครูฝึก 
                                                                วันท่ี.......................เดือน..........................พ.ศ................. 
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แบบประเมินผลทักษะการปฏิบัติงานรายวิชา (PROFESSIONAL SKILLS)  

วิชา ………………..........……………สาขาวิชา………………………..………… ภาคเรียนที่ …… ปีการศึกษา ………………… 
อาจารย์ผู้สอน……………………………………..………….วิทยาลัย..................................................... 

ค าชี้แจง :  
ทักษะด้านการปฏิบัติงานในอาชีพ (Professional Skills) หมายถึง ความสามารถในการปฏิบัติงานในอาชีพ(Core 

Skills) ตามภาระงาน (Job Description) ในอาชีพน้ัน ๆ (Technical Skills) ได้อย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ นักศึกษาจะ
ต้องการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพตามภาระหน้าที่ของอาชีพ โดยจะต้องปฏิบัติให้ครบถ้วนตามภาระงานที่ได้รับมอบหมาย 
ซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของพี่เลี้ยงและอาจารย์นิเทศก์ องค์กรผู้ใช้บัณฑิตจะต้องก าหนดภาระงานให้นักศึกษาปฏิบัติ 
เสมือนเป็นพนักงานคนหนึ่งในองค์กรแต่ท าหน้าที่เป็นผู้ช่วยพนักงานประจ าซึ่งเป็นพี่เลี้ยง ผ่านการฝึกปฏิบัติด้วยระบบการ
เรียนรู้จริงจากการปฏิบัติงานร่วมกัน (On the Job Training) การประเมินผลจะประเมินว่า นักศึกษามีความสามารถในการ
ปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่ของอาชีพน้ันได้ครบถ้วนสมบูรณ์ตามรายวิชามากน้อยเพียงใด  

  

โปรดแสดงระดับคะแนนของท่านโดยกาเครื่องหมาย ลงในช่องหมายเลข 5, 4, 3, 2, 1 ตามความเห็นของท่านใน
แต่ละหัวข้อประเมิน  

5  หมายถึง   มากที่สุด  4  หมายถึง   มาก  
3  หมายถึง   ปานกลาง 2  หมายถึง   น้อย  
1  หมายถึง   น้อยที่สุด 

ล าดับที ่ ทักษะการปฏิบัติงาน หรือสมรรถนะที่ต้องการพัฒนา 
ระดับคะแนนที่ได้ 

5 4 3 2 1 
1.       
2.       
3.       
4.       
5.       
6.       
7.       
8.       
9.       
10.       
11.       
12.       

คะแนนเฉลีย่  

หมายเหตุ:  น าข้อมูลจากการบันทึกในคู่มือฝึกอาชีพในการศึกษาระบบทวิภาคี ส าหรับนักศึกษา (อศบ.08) ตามภาระหน้าท่ี 
(Job Description) ของนักศึกษา มาเป็นข้อมูลการประเมิน 

 ลงช่ือ…………………………………………………………….  
 (………………………………………………….) 
 ครูฝึก 
                                                                วันท่ี.......................เดือน..........................พ.ศ................. 

อศบ.09.3 
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แบบประเมินผลทักษะการปฏิบัติงานรายวิชา (PROFESSIONAL SKILLS)  

วิชา ………………..........……………สาขาวิชา………………………..………… ภาคเรียนที่ …… ปีการศึกษา ………………… 
อาจารย์ผู้สอน……………………………………..………….วิทยาลัย..................................................... 

ค าชี้แจง :  
ทักษะด้านการปฏิบัติงานในอาชีพ (Professional Skills) หมายถึง ความสามารถในการปฏิบัติงานในอาชีพ(Core 

Skills) ตามภาระงาน (Job Description) ในอาชีพน้ัน ๆ (Technical Skills) ได้อย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ นักศึกษาจะ
ต้องการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพตามภาระหน้าที่ของอาชีพ โดยจะต้องปฏิบัติให้ครบถ้วนตามภาระงานที่ได้รับมอบหมาย 
ซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของพี่เลี้ยงและอาจารย์นิเทศก์ องค์กรผู้ใช้บัณฑิตจะต้องก าหนดภาระงานให้นักศึกษาปฏิบัติ 
เสมือนเป็นพนักงานคนหนึ่งในองค์กรแต่ท าหน้าที่เป็นผู้ช่วยพนักงานประจ าซึ่งเป็นพี่เลี้ยง ผ่านการฝึกปฏิบัติด้วยระบบการ
เรียนรู้จริงจากการปฏิบัติงานร่วมกัน (On the Job Training) การประเมินผลจะประเมินว่า นักศึกษามีความสามารถในการ
ปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่ของอาชีพน้ันได้ครบถ้วนสมบูรณ์ตามรายวิชามากน้อยเพียงใด  

  
โปรดแสดงระดับคะแนนของท่านโดยกาเครื่องหมาย ลงในช่องหมายเลข 5, 4, 3, 2, 1 ตามความเห็นของท่านใน

แต่ละหัวข้อประเมิน  
5  หมายถึง   มากที่สุด  4  หมายถึง   มาก  
3  หมายถึง   ปานกลาง 2  หมายถึง   น้อย  
1  หมายถึง   น้อยที่สุด 

ล าดับที ่ ทักษะการปฏิบัติงาน หรือสมรรถนะที่ต้องการพัฒนา 
ระดับคะแนนที่ได้ 

5 4 3 2 1 
1.       
2.       
3.       
4.       
5.       
6.       
7.       
8.       
9.       
10.       
11.       
12.       

คะแนนเฉลีย่  

หมายเหตุ:  น าข้อมูลที่บันทึกในคู่มือฝึกอาชีพในการศึกษาระบบทวิภาคี ส าหรับนักศึกษา (อศบ.08) ที่ได้ทักษะการปฏิบัติงาน 
หรือสมรรถนะที่ต้องการพัฒนา ของนกัศึกษา มาเป็นข้อมลูการประเมิน 

 ลงช่ือ…………………………………………………………….  
 (………………………………………………….) 
 ครูฝึก 
                                                                วันท่ี.......................เดือน..........................พ.ศ................. 

อศบ.09.3 
 



8 
 

แบบประเมินผลทักษะการปฏิบัติงานรายวิชา (PROFESSIONAL SKILLS)  

วิชา ………………..........……………สาขาวิชา………………………..………… ภาคเรียนที่ …… ปีการศึกษา ………………… 
อาจารย์ผู้สอน……………………………………..………….วิทยาลัย..................................................... 

ค าชี้แจง :  
ทักษะด้านการปฏิบัติงานในอาชีพ (Professional Skills) หมายถึง ความสามารถในการปฏิบัติงานในอาชีพ(Core 

Skills) ตามภาระงาน (Job Description) ในอาชีพน้ัน ๆ (Technical Skills) ได้อย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ นักศึกษาจะ
ต้องการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพตามภาระหน้าที่ของอาชีพ โดยจะต้องปฏิบัติให้ครบถ้วนตามภาระงานที่ได้รับมอบหมาย 
ซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของพี่เลี้ยงและอาจารย์นิเทศก์ องค์กรผู้ใช้บัณฑิตจะต้องก าหนดภาระงานให้นักศึกษาปฏิบัติ 
เสมือนเป็นพนักงานคนหนึ่งในองค์กรแต่ท าหน้าที่เป็นผู้ช่วยพนักงานประจ าซึ่งเป็นพี่เลี้ยง ผ่านการฝึกปฏิบั ติด้วยระบบการ
เรียนรู้จริงจากการปฏิบัติงานร่วมกัน (On the Job Training) การประเมินผลจะประเมินว่า นักศึกษามีความสามารถในการ
ปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่ของอาชีพน้ันได้ครบถ้วนสมบูรณ์ตามรายวิชามากน้อยเพียงใด  

  
โปรดแสดงระดับคะแนนของท่านโดยกาเครื่องหมาย ลงในช่องหมายเลข 5, 4, 3, 2, 1 ตามความเห็นของท่านใน

แต่ละหัวข้อประเมิน   
5  หมายถึง   มากที่สุด  4  หมายถึง   มาก  
3  หมายถึง   ปานกลาง 2  หมายถึง   น้อย  
1  หมายถึง   น้อยที่สุด 

ล าดับที ่ ทักษะการปฏิบัติงาน หรือสมรรถนะที่ต้องการพัฒนา 
ระดับคะแนนที่ได้ 

5 4 3 2 1 
1.       
2.       
3.       
4.       
5.       
6.       
7.       
8.       
9.       
10.       
11.       
12.       

คะแนนเฉลีย่  

หมายเหตุ:  น าข้อมูลที่บันทึกในคู่มือฝึกอาชีพในการศึกษาระบบทวิภาคี ส าหรับนักศึกษา (อศบ.08) ที่ได้ทักษะการปฏิบัติงาน 
หรือสมรรถนะที่ต้องการพัฒนา ของนักศึกษา มาเป็นข้อมลูการประเมิน 

 ลงช่ือ…………………………………………………………….  
 (………………………………………………….) 
 ครูฝึก 
                                                                วันท่ี.......................เดือน..........................พ.ศ................. 

อศบ.09.3 
 



9 
 

แบบประเมินผลทักษะการปฏิบัติงานรายวิชา (PROFESSIONAL SKILLS)  

วิชา ………………..........……………สาขาวิชา………………………..………… ภาคเรียนที่ …… ปีการศึกษา ………………… 
อาจารย์ผู้สอน……………………………………..………….วิทยาลัย..................................................... 

ค าชี้แจง :  
ทักษะด้านการปฏิบัติงานในอาชีพ (Professional Skills) หมายถึง ความสามารถในการปฏิบัติงานในอาชีพ(Core 

Skills) ตามภาระงาน (Job Description) ในอาชีพน้ัน ๆ (Technical Skills) ได้อย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ นักศึกษาจะ
ต้องการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพตามภาระหน้าที่ของอาชีพ โดยจะต้องปฏิบัติให้ครบถ้วนตามภาระงานที่ได้รับมอบหมาย 
ซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของพี่เลี้ยงและอาจารย์นิเทศก์ องค์กรผู้ใช้บัณฑิตจะต้องก าหนดภาระงานให้นักศึกษาปฏิบัติ 
เสมือนเป็นพนักงานคนหนึ่งในองค์กรแต่ท าหน้าที่เป็นผู้ช่วยพนักงานประจ าซึ่งเป็นพี่ เลี้ยง ผ่านการฝึกปฏิบัติด้วยระบบการ
เรียนรู้จริงจากการปฏิบัติงานร่วมกัน (On the Job Training) การประเมินผลจะประเมินว่า นักศึกษามีความสามารถในการ
ปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่ของอาชีพน้ันได้ครบถ้วนสมบูรณ์ตามรายวิชามากน้อยเพียงใด  

  

โปรดแสดงระดับคะแนนของท่านโดยกาเครื่องหมาย ลงในช่องหมายเลข 5, 4, 3, 2, 1 ตามความเห็นของท่านใน
แต่ละหัวข้อประเมิน  

5  หมายถึง   มากที่สุด  4  หมายถึง   มาก  
3  หมายถึง   ปานกลาง 2  หมายถึง   น้อย  
1  หมายถึง   น้อยที่สุด 

ล าดับที ่ ทักษะการปฏิบัติงาน หรือสมรรถนะที่ต้องการพัฒนา 
ระดับคะแนนทีไ่ด้ 

5 4 3 2 1 
1.       
2.       
3.       
4.       
5.       
6.       
7.       
8.       
9.       
10.       
11.       
12.       

คะแนนเฉลีย่  

หมายเหตุ:  น าข้อมูลที่บันทึกในคู่มือฝึกอาชีพในการศึกษาระบบทวิภาคี ส าหรับนักศึกษา (อศบ.08) ที่ได้ทักษะการปฏิบัติงาน 
หรือสมรรถนะที่ต้องการพัฒนา ของนักศึกษา มาเป็นข้อมลูการประเมิน 

 ลงช่ือ…………………………………………………………….  
 (………………………………………………….) 
 ครูฝึก 
                                                                วันท่ี.......................เดือน..........................พ.ศ................. 

อศบ.09.3 
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แบบประเมินผลทักษะการปฏิบัติงานรายวิชา (PROFESSIONAL SKILLS)  

วิชา ………………..........……………สาขาวิชา………………………..………… ภาคเรียนที่ …… ปีการศึกษา ………………… 
อาจารย์ผู้สอน……………………………………..………….วิทยาลัย..................................................... 

ค าชี้แจง :  
ทักษะด้านการปฏิบัติงานในอาชีพ (Professional Skills) หมายถึง ความสามารถในการปฏิบัติงานในอาชีพ(Core 

Skills) ตามภาระงาน (Job Description) ในอาชีพน้ัน ๆ (Technical Skills) ได้อย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ นักศึกษาจะ
ต้องการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพตามภาระหน้าที่ของอาชีพ โดยจะต้องปฏิบัติให้ครบถ้วนตามภาระงานที่ได้รับมอบหมาย 
ซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของพี่เลี้ยงและอาจารย์นิเทศก์ องค์กรผู้ใช้บัณฑิตจะต้องก าหนดภาระงานให้นักศึกษาปฏิบัติ 
เสมือนเป็นพนักงานคนหนึ่งในองค์กรแต่ท าหน้าที่เป็นผู้ช่วยพนักงานประจ าซึ่งเป็นพี่เลี้ยง ผ่านการฝึกปฏิบัติด้วยระบบการ
เรียนรู้จริงจากการปฏิบัติงานร่วมกัน (On the Job Training) การประเมินผลจะประเมินว่า นักศึกษามีความสามารถในการ
ปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่ของอาชีพน้ันได้ครบถ้วนสมบูรณ์ตามรายวิชามากน้อยเพียงใด  

  

โปรดแสดงระดับคะแนนของท่านโดยกาเครื่องหมาย ลงในช่องหมายเลข 5, 4, 3, 2, 1 ตามความเห็นของท่านใน
แต่ละหัวข้อประเมิน  

5  หมายถึง   มากที่สุด  4  หมายถึง   มาก  
3  หมายถึง   ปานกลาง 2  หมายถึง   น้อย  
1  หมายถึง   น้อยที่สุด 

ล าดับที ่ ทักษะการปฏิบัติงาน หรือสมรรถนะที่ต้องการพัฒนา 
ระดับคะแนนที่ได้ 

5 4 3 2 1 
1.       
2.       
3.       
4.       
5.       
6.       
7.       
8.       
9.       
10.       
11.       
12.       

คะแนนเฉลีย่  

หมายเหตุ:  น าข้อมูลที่บันทึกในคู่มือฝึกอาชีพในการศึกษาระบบทวิภาคี ส าหรับนักศึกษา (อศบ.08) ที่ได้ทักษะการปฏิบัติงาน 
หรือสมรรถนะที่ต้องการพัฒนา ของนักศึกษา มาเป็นข้อมลูการประเมิน 

 ลงช่ือ…………………………………………………………….  
 (………………………………………………….) 
 ครูฝึก 
                                                                วันท่ี.......................เดือน..........................พ.ศ................. 

อศบ.09.3 
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แบบเสนอข้อมูลการท าโครงงาน 
ทักษะการท าโครงงาน (PROJECT SKILL) 

ชื่อโครงงาน 
(ภาษาไทย)  ……………………………………………………………….………………………………….………… 
(ภาษาอังกฤษ)  …………………………………………………………………………………………....……….. 

ผู้จัดท าโครงงาน 
1) นาย/นางสาว............……………….……………………… รหัสนักศึกษา ………………….….……... 
2) นาย/นางสาว............……………….……………………… รหัสนักศึกษา ………………….….……... 
3) นาย/นางสาว............……………….……………………… รหัสนักศึกษา …………………….….…... 

 
ที่ปรึกษาโครงงาน …………………………………………………………………………………………………………….….. 
ที่ปรึกษาโครงงานร่วม ………………………………………………………………………………………….……..….……. 

ที่ปรึกษาโครงงานร่วม …………………………………………………………………………….……….………….……….. 

ที่ปรึกษาโครงงานร่วม …………………………………………………………………………………….……………....…… 

รายนามคณะกรรมการสอบโครงงาน 

ล าดับที ่ ชื่อ-นามสกลุ บทบาทหน้าท่ี ลายเซ็น 

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

(.........................................) ประธานกรรมการ  
(อาจารย์ที่ปรึกษา) 

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

(.........................................) กรรมการ  
(ครูฝึก) 

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

(.........................................) กรรมการ  
(อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม) 

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

(.........................................) กรรมการ  
(ผู้แทนสถานศึกษา/องค์กรผู้ใช้บณัฑิต) 

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

(.........................................) กรรมการ  
(ผู้แทนสถานศึกษา/องค์กรผู้ใช้บณัฑิต) 

 

อศบ.08.4 
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แบบประเมินผลทักษะการท าโครงงาน (PROJECT SKILLS)  
ค าชี้แจง :  

ทักษะการปฏิบัติโครงงาน หมายถึง ทักษะที่แสดงถึงความสามารถของนักศึกษาที่จะปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายให้
ส าเร็จลุล่วงผ่านกระบวนการโครงงาน ทักษะนี้นักศึกษาจะต้องพิสูจน์ความสามารถในการวางแผนงาน การแก้ปัญหา การเขียน
รายงาน และการน าเสนอผลงาน ซึ่งใช้โจทย์ปัญหาจริงในสถานประกอบการ โดยผ่านการควบคุมดูแลของครูฝึกและอาจารย์
นิเทศก ์การประเมินผลจะประเมินว่า นักศึกษามีความสามารถวางแผนงาน การแก้ปัญหา การเขียนรายงาน และการน าเสนอ
ผลงาน ได้ครบถ้วนสมบูรณ์มากน้อยเพียงใด 

 

โปรดแสดงระดับคะแนนของท่านโดยกาเครื่องหมาย ลงในช่องหมายเลข 5, 4, 3, 2, 1 ตามความเห็นของท่านใน
แต่ละหัวข้อประเมิน   

5  หมายถึง   มากที่สุด  4  หมายถึง   มาก  
3  หมายถึง   ปานกลาง 2  หมายถึง   น้อย  
1  หมายถึง   น้อยที่สุด 

หัวข้อประเมิน 
ระดับคะแนนที่ได้  

5  4  3  2  1  
1. ความก้าวหน้าของโครงงาน      

1.1 อยู่ในขั้นท าความเข้าใจหัวข้อโครงงาน ศึกษาปัญหาและวัตถุประสงค์ของ
โครงงาน 

     

1.2 อยู่ในข้ันก าหนดแผนการด าเนินงานโครงงานสมบูรณ์แล้ว      
1.3 อยู่ในข้ันหาศึกษารูปแบบและค้นหาข้อมูลประกอบการท าโครงงาน      
1.4 อยู่ในข้ันการสร้างเครื่องมือหรือเตรียมพร้อมส าหรับการทดลอง      
1.5 อยูใ่นขั้นทดลองและรวบรวมข้อมูลเสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้ว      
1.6 อยู่ในข้ันการวิเคราะห์ข้อมูล      
1.7 อยู่ในข้ันสรุปผลการทดลอง      
1.8 อยู่ในข้ันก าลังจัดท ารายงานฉบับสมบูรณ์      

2. ความก้าวหน้าของโครงงานที่นักศึกษาปฏิบัติเมื่อเทียบกับแผน      
2.1 ท าโครงงานได้มากกว่าแผนงานท่ีก าหนดไว ้      
2.2 ท าโครงงานได้ตามแผนที่ก าหนดไว้      
2.3 ท าโครงงานได้ช้ากว่าแผนท่ีก าหนดไว้      

3. การน าเสนอ      
3.1 เสียงชัดเจน      
3.2 น าเสนอเป็นขั้นตอน      
3.3 ความถูกต้องของข้อมูล      

4. ปริมาณโครงงานและคุณภาพ      
4.1 ปริมาณโครงงานท่ีได้ปฏิบัติเมื่อเทียบกับผลงานท่ีต้องท าให้แล้วเสร็จ      
4.2 คุณภาพของโครงงานท่ีได้ปฏิบัติ      

คะแนนเฉลีย่  

หมายเหตุ:  น าข้อมูลที่บันทึกในแบบแบบรายงานความกา้วหน้าโครงงาน (อศบ.08.5) ของนักศึกษา ในคู่มือฝึกอาชีพใน
การศึกษาระบบทวิภาคี ส าหรับนกัศึกษา มาเป็นข้อมูลการประเมิน 

 

อศบ.09.4 
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ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาโครงงาน  

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

 
 
 
 

 ลงช่ือ…………………………………………………………….  
 (………………………………………………….) 
 ครูฝึก 
                                                                     วันท่ี.......................เดือน..........................พ.ศ................. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

อศบ.09.4 
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เอกสารบันทึกข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น การน าเสนอผลงานของนักศึกษา 
และสรุปจากคู่มือฝึกอาชีพในการศึกษาระบบทวิภาคีของนักศึกษา 

ทักษะการปฏิบัติตน 
1. จุดเด่น …………………………..………………………………...……………………..…………………………………..…………………….………… 

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

2. ปัญหาและอุปสรรค….……………………………………………......…………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………….……………………
ข้อเสนอแนะ…………………………………………………………………..................…………..…………………….………………………………………… 
…………………………………………………………………………………….……………………………………………….………………….……………………… 
…………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………….…………………… 

ทักษะการเรียนรู้ 
1. จุดเด่น …………………………..……………………..………………………………..…………………………………..…………………….………… 

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

2. ปัญหาและอุปสรรค….…………………………....………………….…………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………….……………………
ข้อเสนอแนะ…………………………………………………................……………….…………..…………………….………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….………………….……………………… 
………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………….…………………… 

ทักษะการปฏิบัติงานในอาชีพ 
1. จุดเด่น …………………………..………………………………..……………………..………………………………… ..…………………….………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………….…………………… 
2. ปัญหาและอุปสรรค….…………………………………….....……….…………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……….……………………
ข้อเสนอแนะ………………………………………………………………...............….…………..…………………….……………… ………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….………………….……………………… 
………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………….…………………… 

ทักษะการปฏิบัติโครงงาน 
1. จุดเด่น …………………………..………………………………..……………………..…………………………………..……… … ………….………… 

…………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………… .…………………… 
2. ปัญหาและอุปสรรค….…………………………………….....……….…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………….……………………
ข้อเสนอแนะ……………………………………………………………….................….…………..…………………….………………………………………… 
…………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………….……………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………….………………….……… ……………… 
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ตารางสรุปผลการประเมิน ประจ าเดือน.......................... 

ที ่ ชื่อ – สกุล 

คะแนน 

คะ
แน

นร
วม

 (6
0 

คะ
แน

น)
 

คู่ม
ือน

ักศ
กึษ

า 
(1

0 
คะ

แน
น)

 

โค
รง

งา
น 

(1
0 

คะ
แน

น)
 จากแบบประเมินผลทกัษะด้านต่างๆ 

ทักษะการ
ปฏิบัติตน 

(10 คะแนน) 

ทักษะการ
เรียนรู้ 

(10 คะแนน) 

ทักษะการ 
ปฏิบัติงานรายวิชา 

(10 คะแนน) 

ทักษะการ 
ปฏิบัติโครงงาน 
(10 คะแนน) 

1 2 3 4 5 
1             
2             
3             
4             
5             
6             
7             
8             

 
 

 
 
 
 

ลงชื่อ……………………..…………………….  
 (…………………………………….……) 
 ครูฝึก  
 วันท่ี.......................เดือน..........................พ.ศ................. 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ : ผลการประเมินเสร็จ จะสรุปเป็นฐานข้อมลูในรอบ เดือนท่ี 1 
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เอกสารประเมินผล 
การฝึกอาชีพในการศึกษาระบบทวิภาคี 

เดือน…………………………… พ.ศ. .................. 
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การประเมินผลการฝึกอาชีพในการศึกษาระบบทวิภาคี 
ครั้งที่ 2 

ประเมิน ประจ าเดือน …………………………………………… พ.ศ.……………… 

ช่วงเวลาในการประเมิน 
 เมื่อนักศึกษาปฏิบัติงานครบ 2 เดือนแรก  

 
รายละเอียดและวิธีการประเมิน 

1. ตรวจสอบและประเมินเอกสาร อศบ.08.3 และหลักฐานแบบบันทึกรายงานผลการปฏิบัติงาน ที่แสดงไว้
ในแฟ้มสะสมผลงานในคู่มือฝึกอาชีพในการศึกษาระบบทวิภาคีของนักศึกษา สัปดาห์ละ 1 ครั้ง 

2. ประเมินผลการปฏิบัติงานลงใน แบบประเมิน 
2.1. แบบประเมินทักษะการปฏิบัติตน (อศบ.09.1) 
2.2. แบบประเมินทักษะการเรียนรู้งาน (อศบ.09.2) 
2.3. แบบประเมินทักษะการปฏิบัติงานรายวิชา(อศบ.09.3) 

3. ติดตามการรายงานความก้าวหน้าและบันทึกในเอกสารในเอกสารแบบประเมิน 
3.1.  ด้านทักษะการท าโครงงาน (PROJECT SKILL) (อศบ.08.5)  
3.2. ประเมินลงในแบบประเมินผลทักษะการท าโครงงาน อศบ.09.4  

4. บันทึกข้อสังเกตที่พบลงในแบบฟอร์มที่ได้ก าหนดไว้ เดือนละ 1 ครั้ง 
5. ลงนามก ากับเพ่ือยืนยันผลการประเมินลงในแบบฟอร์มที่ก าหนด 
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แบบประเมินผลทักษะด้านการปฏิบัติตน (GENERIC SKILLS) 
ค าชี้แจง :  

ทักษะการปฏิบัติตน (Generic Skills) หมายถึง ทักษะที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิตทางสังคม (Social Skills) ที่นักศึกษา
จะต้องน ามาใช้แล้วสามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันกับบุคคลในองค์กรได้อย่างมีความสุข ทักษะนี้หมายความรวมถึงคุณลักษณะส่วน
บุคคล (Personality Skills) การรับรู้และถ่ายทอดข้อมูล (Communication Skills) โดยน าความสามารถพื้นฐานด้านต่าง ๆ 
มาฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพให้ส าเร็จลุล่วงและเป็นที่พอใจขององค์กรผู้ใช้บัณฑิต (Employability) 

โปรดแสดงความคิดเห็นของท่านโดยกาเครื่องหมาย ลงในช่องหมายเลข 5, 4, 3, 2, 1 ตามความเห็นของท่านใน
แต่ละหัวข้อประเมิน  

5  หมายถึง   มากที่สุด  4  หมายถึง   มาก  
3  หมายถึง   ปานกลาง 2  หมายถึง   น้อย  
1  หมายถึง   น้อยที่สุด 

หัวข้อประเมิน 
ระดับคะแนนที่ได้  

5  4  3  1  1  
1. ทักษะสังคม (Social Skills) 

1.1 เข้าใจความแตกต่างระหว่างบุคคลและยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่นอย่างมีเหตุผล      
1.2 พร้อมท่ีจะเปลี่ยนแปลงตัวเองเสมอ เมื่อได้รับฟังข้อเสนอแนะ ค าวิจารณ์ ท่ีมีเหตุผลของผู้อื่น      
1.3 มีความเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี รู้จักท่ีจะแสดงความเห็นได้เหมาะสมกับช่วงเวลา      
1.4 สนับสนุนให้ก าลังใจ และยกย่องผู้อื่นในโอกาสที่เหมาะสม      
1.5 ปฏิบัติตนเหมาะสมทั้งทางกาย วาจา และใจ      
1.6 ปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม และกฎระเบียบของสังคมในองค์กรได้อย่าง

เหมาะสม 
     

1.7 มีการแสดงออกทางสังคมได้อย่างเหมาะสมกับภาระหน้าที่      
2. คุณลักษณะเฉพาะตน (Personality) 

2.1 บุคลิกภาพภายนอก เช่น ทรงผม หนวดเครา การแต่งกาย เหมาะสมกับ ต าแหน่งหน้าที่ที่
รับผิดชอบ 

     

2.2 มีมนุษย์สัมพันธ์ท่ีดีต่อผู้ร่วมงานในหน่วยงานทั้งผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา      
2.3 ความสามารถในการวางตัว ปรับตัวและร่วมงานกับผู้อื่นได้อย่างเหมาะสม      
2.4 มีวุฒิภาวะในการท างานเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงาน      
2.5 กล้าที่จะสอบถามและเสนอแนะอย่างเหมาะสมและมีเหตุผล      
2.6 มีวินัยในการท างาน เช่น การตรงต่อเวลา ไม่ขาดงาน หรือไม่เข้างานสาย      
2.7 ประสานงานท่ีได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ      
2.8 มีความตั้งใจและ อุตสาหะ ที่จะปฏิบัติงานด้วยความตั้งใจ      

 

 

 

 

 

 

อศบ.09.1 
 



19 
 

 
 

หัวข้อประเมิน 
ระดับคะแนนที่ได้ 

5  4  3  2  1  
3. ทักษะการสื่อสาร (Communication Skills)      

3.1 ติดต่อสื่อสาร(ฟัง พูด อ่าน เขียน) ด้วยทั้งภาษาไทยและภาษาอื่นได้      
3.2 จับใจความ สรุปความและตั้งค าถามได้ตรงประเด็น      
3.3 แสดงความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะได้อย่างมีเหตุผล      
3.4 น าเสนอผลงานท่ีปฏิบัติด้วยวิธีการที่เข้าใจง่าย ชัดเจน และตรงประเด็น      
3.5 มีความสามารถในการร่วมมือกับบุคคลอื่น ในการปฏิบัติงานให้ส าเร็จลุล่วง      

4. ความพึงพอใจของผู้ประกอบการ (Employability)      
4.1 พร้อมท่ีจะมีส่วนร่วมกับองค์กรในการปฏิบัติงานท่ีส าคัญ      
4.2 มีความประพฤติ คุณธรรมจริยธรรม ที่ด ี      
4.3 สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบขององค์กร ได้อย่างเหมาะสม      
4.4 มีความรับผิดชอบต่องานท่ีได้รับมอบหมายให้ส าเร็จลุล่วง      
4.5 สามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้อง ครบถ้วนตามที่ได้รับมอบหมาย คุณภาพเป็นที่น่าพอใจ      
4.6 มีความมุ่งมั่นกระตือรือร้นในการท างาน      
4.7 มีความอุตสาหะ ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคและปัญหา      
4.8 มีความซื่อสัตย์ สุจริต      
4.9 มีความเสียสละ ไม่เห็นแก่ตัว และเอื้อเฟื้อช่วยเหลือผู้อื่น      
4.10 การให้ความเคารพเช่ือฟังผู้บังคับบัญชาด้วยเหตุผลที่เหมาะสม      
4.11 ไม่ปล่อยให้เวลาล่วงเลยไปโดยเปล่าประโยชน์      

คะแนนเฉลีย่  

ข้อคิดเห็นหรือเสนอแนะเพ่ิมเติม 
........................................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................................................  
           

 ลงช่ือ…………………………………………………………….  
 (………………………………………………….) 
 ครูฝึก 
                                                                วันท่ี.......................เดือน..........................พ.ศ................. 

 
 
 
 
 
 

อศบ.09.1 
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แบบประเมินผลทักษะการเรียนรู้ (LEARNING SKILLS) 

    

ค าชี้แจง :  
ทักษะการเรียนรู้ (Learning Skills) หมายถึงทักษะทางวิชาการของนักศึกษาท่ีสามารถน าความรู้ความสามารถจากการ

ได้ศึกษาในสถานศึกษามาประยุกต์ใช้ในการฝึกอาชีพในการศึกษาระบบทวิภาคีได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถสร้างองค์
ความรู้ใหม่จากการปฏิบัติงานได้อย่างเป็นระบบและรวดเร็ว ภายใต้การค าแนะน าของพนักงานท่ีปรึกษาและอาจารย์นิเทศก์  

โปรดแสดงระดับคะแนนของท่านโดยกาเครื่องหมาย ลงในช่องหมายเลข 5, 4, 3, 2, 1 ตามความเห็นของท่านใน
แต่ละหัวข้อประเมิน   

5  หมายถึง   มากที่สุด   4  หมายถึง   มาก  
3  หมายถึง   ปานกลาง  2  หมายถึง   น้อย  
1  หมายถึง   น้อยที่สุด  

หัวข้อประเมิน 
ระดับคะแนนที่ได้  

5  4  3  2  1  
1 ประยุกตค์วามรู้ ความสามารถไปสู่การปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม      
2 มีความสามารถในการบริหารจัดการการเรียนรู้ของตนเองได้อย่างเปน็ระบบ      
3 มีความคิดสร้างสรรค์ในการปฏิบัตงิาน      
4 มีวิธีการที่จะท าความเข้าใจที่ได้รับมอบหมายและก าหนดวิธีการปฏิบตัิงานได้อย่างเหมาะสมและ

ทันท่วงที 
     

5 วิเคราะห์วางแผนและศึกษาความเป็นไปได้จนเป็นท่ีแน่ใจ ก่อนลงมือปฏิบัติงาน      
6 วางแผนและก าหนดกิจกรรมปฏิบัตงิานที่ได้รับมอบหมายให้เสร็จสิ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพและตาม

เป้าหมาย 
     

7 รับรู้ค าสั่งจากผู้บังคับบญัชาผ่านกระบวนการสังเกต จดบันทึก การอ่าน การฟัง และท าความ
เข้าใจ แปลความหมาย ค าสั่งนั้นเพื่อน าไปปฏิบัติอยา่งถูกต้อง 

     

8 มีวิจารณญาณในการวิเคราะห์ข้อมูลและปัญหาต่างๆ อย่างรอบคอบ คัดเลือกข้อมลูไปใช้งานไดต้รง
ประเด็น 

     

9 มีการตดัสินใจ รวดเร็ว ถูกต้อง       
10 มีความสามารถที่จะปรับเปล่ียนแผนงาน ด้วยวิธีการที่หลากหลายเพือ่ที่จะปฏิบัติงานน้ันให้ประสบ

ความส าเร็จ 
     

11 ใช้ค าถามในการสืบค้น หาวิธีการปฏิบัติงานหรือผลลัพธ์ที่ต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพ      
12 เปิดใจกว้างและยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่นเพื่อให้งานท่ีได้รับมอบหมายมีความสมบูรณ์      
13 ด าเนินงานให้ส าเร็จลุล่วงโดยค านงึถึงเป้าหมายและความส าเร็จของงานเป็นหลัก      

คะแนนเฉลีย่      

หมายเหตุ : ขอความอนุเคราะห์ให้ครูฝึกประเมินผลลงในแบบฟอรม์ฉบับนี้ เมื่อสิ้นสุดการปฏิบตัิงานในแต่ละเดือน 

ข้อคิดเห็นหรือเสนอแนะเพ่ิมเติม 
.......................................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................................... 
 ลงช่ือ…………………………………………………………….  
 (………………………………………………….) 
 ครูฝึก 

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

อศบ.09.2 
 



21 
 

แบบประเมินผลทักษะการปฏิบัติงานรายวิชา (PROFESSIONAL SKILLS)  

วิชา ………………..........……………สาขาวิชา………………………..………… ภาคเรียนที่ …… ปีการศึกษา ………………… 
อาจารย์ผู้สอน……………………………………..………….วิทยาลัย..................................................... 

ค าชี้แจง :  
ทักษะด้านการปฏิบัติงานในอาชีพ (Professional Skills) หมายถึง ความสามารถในการปฏิบัติงานในอาชีพ(Core 

Skills) ตามภาระงาน (Job Description) ในอาชีพน้ัน ๆ (Technical Skills) ได้อย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ นักศึกษาจะ
ต้องการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพตามภาระหน้าที่ของอาชีพ โดยจะต้องปฏิบัติให้ครบถ้วนตามภาระงานที่ได้รับมอบหมาย 
ซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของพี่เลี้ยงและอาจารย์นิเทศก์ องค์กรผู้ใช้บัณฑิตจะต้องก าหนดภาระงานให้นักศึกษาปฏิบัติ 
เสมือนเป็นพนักงานคนหนึ่งในองค์กรแต่ท าหน้าที่เป็นผู้ช่วยพนักงานประจ าซึ่งเป็นพี่เลี้ยง ผ่านการฝึกปฏิบัติด้วยระบบการ
เรียนรู้จริงจากการปฏิบัติงานร่วมกัน (On the Job Training) การประเมินผลจะประเมินว่า นักศึกษามีความสามารถในการ
ปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่ของอาชีพน้ันได้ครบถ้วนสมบูรณ์ตามรายวิชามากน้อยเพียงใด  

  

โปรดแสดงระดับคะแนนของท่านโดยกาเครื่องหมาย ลงในช่องหมายเลข 5, 4, 3, 2, 1 ตามความเห็นของท่านใน
แต่ละหัวข้อประเมิน   

5  หมายถึง   มากที่สุด  4  หมายถึง   มาก  
3  หมายถึง   ปานกลาง 2  หมายถึง   น้อย  
1  หมายถึง   น้อยที่สุด 

ล าดับที ่ ทักษะการปฏิบัติงาน หรือสมรรถนะที่ต้องการพัฒนา 
ระดับคะแนนที่ได้ 

5 4 3 2 1 
1.       
2.       
3.       
4.       
5.       
6.       
7.       
8.       
9.       
10.       
11.       
12.       

คะแนนเฉลีย่  

หมายเหตุ:  น าข้อมูลที่บันทึกในคู่มือฝึกอาชีพในการศึกษาระบบทวิภาคี ส าหรับนักศึกษา (อศบ.08) ที่ได้ทักษะการปฏิบัติงาน 
หรือสมรรถนะที่ต้องการพัฒนา ของนักศึกษา มาเป็นข้อมลูการประเมิน 

 ลงช่ือ…………………………………………………………….  
 (………………………………………………….) 
 ครูฝึก 
                                                                วันท่ี.......................เดือน..........................พ.ศ................. 

อศบ.09.3 
 



22 
 

แบบประเมินผลทักษะการปฏิบัติงานรายวิชา (PROFESSIONAL SKILLS)  

วิชา ………………..........……………สาขาวิชา………………………..………… ภาคเรียนที่ …… ปีการศึกษา ………………… 
อาจารย์ผู้สอน……………………………………..………….วิทยาลัย..................................................... 

ค าชี้แจง :  
ทักษะด้านการปฏิบัติงานในอาชีพ (Professional Skills) หมายถึง ความสามารถในการปฏิบัติงานในอาชีพ(Core 

Skills) ตามภาระงาน (Job Description) ในอาชีพน้ัน ๆ (Technical Skills) ได้อย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ นักศึกษาจะ
ต้องการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพตามภาระหน้าที่ของอาชีพ โดยจะต้องปฏิบัติให้ครบถ้วนตามภาระงานที่ได้รับมอบหมาย 
ซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของพี่เลี้ยงและอาจารย์นิเทศก์ องค์กรผู้ใช้บัณฑิตจะต้องก าหนดภาระงานให้นักศึกษาปฏิบัติ 
เสมือนเป็นพนักงานคนหนึ่งในองค์กรแต่ท าหน้าที่เป็นผู้ช่วยพนักงานประจ าซึ่งเป็นพี่เลี้ยง ผ่านการฝึกปฏิบัติด้วยระบบการ
เรียนรู้จริงจากการปฏิบัติงานร่วมกัน (On the Job Training) การประเมินผลจะประเมินว่า นักศึกษามีความสามารถในการ
ปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่ของอาชีพน้ันได้ครบถ้วนสมบูรณ์ตามรายวิชามากน้อยเพียงใด  

  

โปรดแสดงระดับคะแนนของท่านโดยกาเครื่องหมาย ลงในช่องหมายเลข 5, 4, 3, 2, 1 ตามความเห็นของท่านใน
แต่ละหัวข้อประเมิน  

5  หมายถึง   มากที่สุด  4  หมายถึง   มาก  
3  หมายถึง   ปานกลาง 2  หมายถึง   น้อย  
1  หมายถึง   น้อยที่สุด 

ล าดับที ่ ทักษะการปฏิบัติงาน หรือสมรรถนะที่ต้องการพัฒนา 
ระดับคะแนนที่ได้ 

5 4 3 2 1 
1.       
2.       
3.       
4.       
5.       
6.       
7.       
8.       
9.       
10.       
11.       
12.       

คะแนนเฉลีย่  

หมายเหตุ:  น าข้อมูลที่บันทึกในคู่มือฝึกอาชีพในการศึกษาระบบทวิภาคี ส าหรับนักศึกษา (อศบ.08) ที่ได้ทักษะการปฏิบัติงาน 
หรือสมรรถนะที่ต้องการพัฒนา ของนักศึกษา มาเป็นข้อมลูการประเมิน 

 ลงช่ือ…………………………………………………………….  
 (………………………………………………….) 
 ครูฝึก 
                                                                วันท่ี.......................เดือน..........................พ.ศ................. 

อศบ.09.3 
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แบบประเมินผลทักษะการปฏิบัติงานรายวิชา (PROFESSIONAL SKILLS)  

วิชา ………………..........……………สาขาวิชา………………………..………… ภาคเรียนที่ …… ปีการศึกษา ………………… 
อาจารย์ผู้สอน……………………………………..………….วิทยาลัย..................................................... 

ค าชี้แจง :  
ทักษะด้านการปฏิบัติงานในอาชีพ (Professional Skills) หมายถึง ความสามารถในการปฏิบัติงานในอาชีพ(Core 

Skills) ตามภาระงาน (Job Description) ในอาชีพน้ัน ๆ (Technical Skills) ได้อย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ นักศึกษาจะ
ต้องการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพตามภาระหน้าที่ของอาชีพ โดยจะต้องปฏิบัติให้ครบถ้วนตามภาระงานที่ได้รับมอบหมาย 
ซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของพี่เลี้ยงและอาจารย์นิเทศก์ องค์กรผู้ใช้บัณฑิตจะต้องก าหนดภาระงานให้นักศึกษาปฏิบัติ 
เสมือนเป็นพนักงานคนหนึ่งในองค์กรแต่ท าหน้าที่เป็นผู้ช่วยพนักงานประจ าซึ่งเป็นพี่เลี้ยง ผ่านการฝึกปฏิบัติด้วยระบบการ
เรียนรู้จริงจากการปฏิบัติงานร่วมกัน (On the Job Training) การประเมินผลจะประเมินว่า นักศึกษามีความสามารถในการ
ปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่ของอาชีพน้ันได้ครบถ้วนสมบูรณ์ตามรายวิชามากน้อยเพียงใด  

  

โปรดแสดงระดับคะแนนของท่านโดยกาเครื่องหมาย ลงในช่องหมายเลข 5, 4, 3, 2, 1 ตามความเห็นของท่านใน
แต่ละหัวข้อประเมิน   

5  หมายถึง   มากที่สุด  4  หมายถึง   มาก  
3  หมายถึง   ปานกลาง 2  หมายถึง   น้อย  
1  หมายถึง   น้อยที่สุด 

ล าดับที ่ ทักษะการปฏิบัติงาน หรือสมรรถนะที่ต้องการพัฒนา 
ระดับคะแนนที่ได้ 

5 4 3 2 1 
1.       
2.       
3.       
4.       
5.       
6.       
7.       
8.       
9.       
10.       
11.       
12.       

คะแนนเฉลีย่  

หมายเหตุ:  น าข้อมูลที่บันทึกในคู่มือฝึกอาชีพในการศึกษาระบบทวิภาคี ส าหรับนักศึกษา (อศบ.08) ที่ได้ทักษะการปฏิบัติงาน 
หรือสมรรถนะที่ต้องการพัฒนา ของนักศึกษา มาเป็นข้อมลูการประเมิน 

 ลงช่ือ…………………………………………………………….  
 (………………………………………………….) 
 ครูฝึก 
                                                                วันท่ี.......................เดือน..........................พ.ศ................. 

อศบ.09.3 
 



24 
 

แบบประเมินผลทักษะการปฏิบัติงานรายวิชา (PROFESSIONAL SKILLS)  

วิชา ………………..........……………สาขาวิชา………………………..………… ภาคเรียนที่ …… ปีการศึกษา ………………… 
อาจารย์ผู้สอน……………………………………..………….วิทยาลัย..................................................... 

ค าชี้แจง :  
ทักษะด้านการปฏิบัติงานในอาชีพ (Professional Skills) หมายถึง ความสามารถในการปฏิบัติงานในอาชีพ(Core 

Skills) ตามภาระงาน (Job Description) ในอาชีพน้ัน ๆ (Technical Skills) ได้อย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ นักศึกษาจะ
ต้องการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพตามภาระหน้าที่ของอาชีพ โดยจะต้องปฏิบัติให้ครบถ้วนตามภาระงานที่ได้รับมอบหมาย 
ซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของพี่เลี้ยงและอาจารย์นิเทศก์ องค์กรผู้ใช้บัณฑิตจะต้องก าหนดภาระงานให้นักศึกษาปฏิบัติ 
เสมือนเป็นพนักงานคนหนึ่งในองค์กรแต่ท าหน้าที่เป็นผู้ช่วยพนักงานประจ าซึ่งเป็นพี่เลี้ยง ผ่านการฝึกปฏิบัติด้วยระบบการ
เรียนรู้จริงจากการปฏิบัติงานร่วมกัน (On the Job Training) การประเมินผลจะประเมินว่า นักศึกษามีความสามารถในการ
ปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่ของอาชีพน้ันได้ครบถ้วนสมบูรณ์ตามรายวิชามากน้อยเพียงใด 

   

โปรดแสดงระดับคะแนนของท่านโดยกาเครื่องหมาย ลงในช่องหมายเลข 5, 4, 3, 2, 1 ตามความเห็นของท่านใน
แต่ละหัวข้อประเมิน  

5  หมายถึง   มากที่สุด  4  หมายถึง   มาก  
3  หมายถึง   ปานกลาง 2  หมายถึง   น้อย  
1  หมายถึง   น้อยที่สุด 

ล าดับที ่ ทักษะการปฏิบัติงาน หรือสมรรถนะที่ต้องการพัฒนา 
ระดับคะแนนที่ได้ 

5 4 3 2 1 
1.       
2.       
3.       
4.       
5.       
6.       
7.       
8.       
9.       
10.       
11.       
12.       

คะแนนเฉลีย่  

หมายเหตุ:  น าข้อมูลที่บันทึกในคู่มือฝึกอาชีพในการศึกษาระบบทวิภาคี ส าหรับนักศึกษา (อศบ.08) ที่ได้ทักษะการปฏิบัติงาน 
หรือสมรรถนะที่ต้องการพัฒนา ของนักศึกษา มาเป็นข้อมลูการประเมิน 

 ลงช่ือ…………………………………………………………….  
 (………………………………………………….) 
 ครูฝึก 
                                                                วันท่ี.......................เดือน..........................พ.ศ................. 

อศบ.09.3 
 



25 
 

แบบประเมินผลทักษะการปฏิบัติงานรายวิชา (PROFESSIONAL SKILLS)  

วิชา ………………..........……………สาขาวิชา………………………..………… ภาคเรียนที่ …… ปีการศึกษา ………………… 
อาจารย์ผู้สอน……………………………………..………….วิทยาลัย..................................................... 

ค าชี้แจง :  
ทักษะด้านการปฏิบัติงานในอาชีพ (Professional Skills) หมายถึง ความสามารถในการปฏิบัติงานในอาชีพ(Core 

Skills) ตามภาระงาน (Job Description) ในอาชีพน้ัน ๆ (Technical Skills) ได้อย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ นักศึกษาจะ
ต้องการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพตามภาระหน้าที่ของอาชีพ โดยจะต้องปฏิบัติให้ครบถ้วนตามภาระงานที่ได้รับมอบหมาย 
ซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของพี่เลี้ยงและอาจารย์นิเทศก์ องค์กรผู้ใช้บัณฑิตจะต้องก าหนดภาระงานให้นักศึกษาปฏิบัติ 
เสมือนเป็นพนักงานคนหนึ่งในองค์กรแต่ท าหน้าที่เป็นผู้ช่วยพนักงานประจ าซึ่งเป็นพี่เลี้ยง ผ่านการฝึกปฏิบัติด้วยระบบการ
เรียนรู้จริงจากการปฏิบัติงานร่วมกัน (On the Job Training) การประเมินผลจะประเมินว่า นักศึกษามีความสามารถในการ
ปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่ของอาชีพน้ันได้ครบถ้วนสมบูรณ์ตามรายวิชามากน้อยเพียงใด  

  

โปรดแสดงระดับคะแนนของท่านโดยกาเครื่องหมาย ลงในช่องหมายเลข 5, 4, 3, 2, 1 ตามความเห็นของท่านใน
แต่ละหัวข้อประเมิน   

5  หมายถึง   มากที่สุด  4  หมายถึง   มาก  
3  หมายถึง   ปานกลาง 2  หมายถึง   น้อย  
1  หมายถึง   น้อยที่สุด 

ล าดับที ่ ทักษะการปฏิบัติงาน หรือสมรรถนะที่ต้องการพัฒนา 
ระดับคะแนนที่ได้ 

5 4 3 2 1 
1.       
2.       
3.       
4.       
5.       
6.       
7.       
8.       
9.       
10.       
11.       
12.       

คะแนนเฉลีย่  

หมายเหตุ:  น าข้อมูลที่บันทึกในคู่มือฝึกอาชีพในการศึกษาระบบทวิภาคี ส าหรับนักศึกษา (อศบ.08) ที่ได้ทักษะการปฏิบัติงาน 
หรือสมรรถนะที่ต้องการพัฒนา ของนักศึกษา มาเป็นข้อมลูการประเมิน 

 ลงช่ือ…………………………………………………………….  
 (………………………………………………….) 
 ครูฝึก 
                                                                วันท่ี.......................เดือน..........................พ.ศ................. 

อศบ.09.3 
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แบบประเมินผลทักษะการท าโครงงาน (PROJECT SKILLS)  

ค าชี้แจง :  
ทักษะการปฏิบัติโครงงาน หมายถึง ทักษะที่แสดงถึงความสามารถของนักศึกษาที่จะปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายให้

ส าเร็จลุล่วงผ่านกระบวนการโครงงาน ทักษะนี้นักศึกษาจะต้องพิสูจน์ความสามารถในการวางแผนงาน การแก้ปัญหา การเขียน
รายงาน และการน าเสนอผลงาน ซึ่งใช้โจทย์ปัญหาจริงในสถานประกอบการ โดยผ่านการควบคุมดูแลของครูฝึกและอาจารย์
นิเทศก ์การประเมินผลจะประเมินว่า นักศึกษามีความสามารถวางแผนงาน การแก้ปัญหา การเขียนรายงาน และการน าเสนอ
ผลงาน ได้ครบถ้วนสมบูรณ์มากน้อยเพียงใด 

 

โปรดแสดงระดับคะแนนของท่านโดยกาเครื่องหมาย ลงในช่องหมายเลข 5, 4, 3, 2, 1 ตามความเห็นของท่านใน
แต่ละหัวข้อประเมิน   

5  หมายถึง   มากที่สุด  4  หมายถึง   มาก  
3  หมายถึง   ปานกลาง 2  หมายถึง   น้อย  
1  หมายถึง   น้อยที่สุด 

หัวข้อประเมิน 
ระดับคะแนนที่ได้  

5  4  3  2  1  
1. ความก้าวหน้าของโครงงาน      

1.1 อยู่ในขั้นท าความเข้าใจหัวข้อโครงงาน ศึกษาปัญหาและวัตถุประสงค์ของ
โครงงาน 

     

1.2 อยู่ในข้ันก าหนดแผนการด าเนินงานโครงงานสมบูรณ์แล้ว      
1.3 อยู่ในข้ันหาศึกษารูปแบบและค้นหาข้อมูลประกอบการท าโครงงาน      
1.4 อยู่ในข้ันการสร้างเครื่องมือหรือเตรียมพร้อมส าหรับการทดลอง      
1.5 อยู่ในข้ันทดลองและรวบรวมข้อมูลเสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้ว      
1.6 อยู่ในข้ันการวิเคราะห์ข้อมูล      
1.7 อยู่ในข้ันสรุปผลการทดลอง      
1.8 อยู่ในข้ันก าลังจัดท ารายงานฉบับสมบูรณ์      

2. ความก้าวหน้าของโครงงานที่นักศึกษาปฏิบัติเมื่อเทียบกับแผน      
2.1 ท าโครงงานได้มากกว่าแผนงานท่ีก าหนดไว้      
2.2 ท าโครงงานได้ตามแผนที่ก าหนดไว้      
2.3 ท าโครงงานได้ช้ากว่าแผนท่ีก าหนดไว้      

3. การน าเสนอ      
3.1 เสียงชัดเจน      
3.2 น าเสนอเป็นขั้นตอน      
3.3 ความถูกต้องของข้อมูล      

4. ปริมาณโครงงานและคุณภาพ      
4.1 ปริมาณโครงงานท่ีได้ปฏิบัติเมื่อเทียบกับผลงานท่ีต้องท าให้แล้วเสร็จ      
4.2 คุณภาพของโครงงานท่ีได้ปฏิบัติ      

คะแนนเฉลีย่      

หมายเหตุ:  น าข้อมูลที่บันทึกในแบบแบบรายงานความกา้วหน้าโครงงาน (อศบ.08.5) ของนักศึกษา ในคู่มือฝึกอาชีพใน
การศึกษาระบบทวิภาคี ส าหรับนกัศึกษา มาเป็นข้อมูลการประเมิน 

 

อศบ.09.4 
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ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาโครงงาน  

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

 

 ลงช่ือ…………………………………………………………….  
 (………………………………………………….) 
 ครูฝึก 
                                                                วันท่ี.......................เดือน..........................พ.ศ................. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

อศบ.09.4 
 



28 
 

เอกสารบันทึกข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น การน าเสนอผลงานของนักศึกษา 
และสรุปจากคู่มือฝึกอาชีพในการศึกษาระบบทวิภาคีของนักศึกษา 

ทักษะการปฏิบัติตน 
         1. จุดเด่น…………………………..……………………………………………………..…………………………………..…………………….………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………… 
         2. ปัญหาและอุปสรรค….…………………………………………….…………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………
ข้อเสนอแนะ…………………...............……………………………………………….…………..…………………….………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….………………….……………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………… 

ทักษะการเรียนรู้ 
         1. จุดเด่น…………………………..……………………………………………………..…………………………………..…………………….………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………… 
         2. ปัญหาและอุปสรรค….…………………………………………….…………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………
ข้อเสนอแนะ…………………...............……………………………………………….…………..…………………….………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….………………….……………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………… 

ทักษะการปฏิบัติงานในอาชีพ 
         1. จุดเด่น…………………………..……………………………………………………..…………………………………..…………………….………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………… 
         2. ปัญหาและอุปสรรค….…………………………………………….…………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………
ข้อเสนอแนะ…………………...............……………………………………………….…………..…………………….………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….………………….……………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………… 

ทักษะการปฏิบัติโครงงาน 
         1. จุดเด่น…………………………..……………………………………………………..…………………………………..…………………….………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………… 
         2. ปัญหาและอุปสรรค….…………………………………………….…………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………
ข้อเสนอแนะ…………………...............……………………………………………….…………..…………………….………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….………………….……………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………… 
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ตารางสรุปผลการประเมิน ประจ าเดือน.......................... 

ที ่ ชื่อ – สกุล 

คะแนน 

คะ
แน

นร
วม

 (6
0 

คะ
แน

น)
 

คู่ม
ือน

ักศ
กึษ

า 
(1

0 
คะ

แน
น)

 

โค
รง

งา
น 

(1
0 

คะ
แน

น)
 จากแบบประเมินผลทกัษะด้านต่างๆ 

ทักษะการ
ปฏิบัติตน 

(10 คะแนน) 

ทักษะการ
เรียนรู้ 

(10 คะแนน) 

ทักษะการ 
ปฏิบัติงานรายวิชา 

(10 คะแนน) 

ทักษะการ 
ปฏิบัติโครงงาน 
(10 คะแนน) 

1 2 3 4 5 
1             
2             
3             
4             
5             
6             
7             
8             

 
 

 
 
 
 

ลงชื่อ……………………..…………………….  
 (…………………………………….……) 
 ครูฝึก  
 วันท่ี.......................เดือน..........................พ.ศ................. 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ : ผลการประเมินเสร็จ จะสรุปเป็นฐานข้อมลูในรอบ เดือนท่ี 2 
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เอกสารประเมินผล 
การฝึกอาชีพในการศึกษาระบบทวิภาคี 

เดือน…………………………… พ.ศ. .................. 
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การประเมินผลการฝึกอาชีพในการศึกษาระบบทวิภาคี 
ครั้งที่ 3 

ประเมิน ประจ าเดือน …………………………………………… พ.ศ.……………… 

ช่วงเวลาในการประเมิน 
 เมื่อนักศึกษาปฏิบัติงานครบ 2 เดือนแรก  
รายละเอียดและวิธีการประเมิน 

1. ตรวจสอบและประเมินเอกสาร อศบ.08.3 และหลักฐานแบบบันทึกรายงานผลการปฏิบัติงาน ที่แสดงไว้
ในแฟ้มสะสมผลงานในคู่มือฝึกอาชีพในการศึกษาระบบทวิภาคีของนักศึกษา สัปดาห์ละ 1 ครั้ง 

2. ประเมินผลการปฏิบัติงานลงใน แบบประเมิน 
2.1. แบบประเมินทักษะการปฏิบัติตน (อศบ.09.1) 
2.2. แบบประเมินทักษะการเรียนรู้งาน (อศบ.09.2) 
2.3. แบบประเมินทักษะการปฏิบัติงานรายวิชา(อศบ.09.3) 

3. ติดตามการรายงานความก้าวหน้าและบันทึกในเอกสารในเอกสารแบบประเมิน 
3.1.  ด้านทักษะการท าโครงงาน (PROJECT SKILL) (อศบ.08.5)  
3.2. ประเมินลงในแบบประเมินผลทักษะการท าโครงงาน อศบ.09.4  

4. บันทึกข้อสังเกตที่พบลงในแบบฟอร์มที่ได้ก าหนดไว้ เดือนละ 1 ครั้ง 
ลงนามก ากับเพ่ือยืนยันผลการประเมินลงในแบบฟอร์มที่ก าหนด 
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แบบประเมินผลทักษะด้านการปฏิบัติตน (GENERIC SKILLS) 

ค าชี้แจง :  
ทักษะการปฏิบัติตน (Generic Skills) หมายถึง ทักษะที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิตทางสังคม (Social Skills) ที่นักศึกษา

จะต้องน ามาใช้แล้วสามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันกับบุคคลในองค์กรได้อย่างมีความสุข ทักษะนี้หมายความรวมถึงคุณลักษณะส่วน
บุคคล (Personality Skills) การรับรู้และถ่ายทอดข้อมูล (Communication Skills) โดยน าความสามารถพื้นฐานด้านต่าง ๆ 
มาฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพให้ส าเร็จลุล่วงและเป็นที่พอใจขององค์กรผู้ใช้บัณฑิต (Employability) 

โปรดแสดงระดับคะแนนของท่านโดยกาเครื่องหมาย ลงในช่องหมายเลข 5, 4, 3, 2, 1 ตามความเห็นของท่านใน
แต่ละหัวข้อประเมิน   

5  หมายถึง   มากที่สุด  4  หมายถึง   มาก  
3  หมายถึง   ปานกลาง 2  หมายถึง   น้อย  
1  หมายถึง   น้อยที่สุด 

หัวข้อประเมิน 
ระดับคะแนนที่ได้  

5  4  3  2  1  
1. ทักษะสังคม (Social Skills) 

1.1 เข้าใจความแตกต่างระหว่างบุคคลและยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่นอย่างมีเหตุผล      
    1.2  พร้อมท่ีจะเปลี่ยนแปลงตัวเองเสมอ เมื่อได้รับฟังข้อเสนอแนะ ค าวิจารณ์ ท่ีมีเหตุผลของผู้อื่น      
    1.3  มีความเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี รู้จักท่ีจะแสดงความเห็นได้เหมาะสมกับช่วงเวลา      
    1.4  สนับสนุนให้ก าลังใจ และยกย่องผู้อื่นในโอกาสที่เหมาะสม      

1.5  ปฏิบัติตนเหมาะสมทั้งทางกาย วาจา และใจ      
1.6 ปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม และกฎระเบียบของสังคมในองค์กรได้อย่าง 

         เหมาะสม 
     

1.7 มีการแสดงออกทางสังคมได้อย่างเหมาะสมกับภาระหน้าที่      
2 คุณลักษณะเฉพาะตน (Personality) 

2.1 บุคลิกภาพภายนอก เช่น ทรงผม หนวดเครา การแต่งกาย  เหมาะสมกับ ต าแหน่งหน้าที่ที่
รับผิดชอบ 

     

2.2 มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อผู้ร่วมงานในหน่วยงานทั้งผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา      
2.3 ความสามารถในการวางตัว ปรับตัวและร่วมงานกับผู้อื่นได้อย่างเหมาะสม      
2.4 มีวุฒิภาวะในการท างานเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงาน      
2.5 กล้าที่จะสอบถามและเสนอแนะอย่างเหมาะสมและมีเหตุผล      
2.6 มีวินัยในการท างาน เช่น การตรงต่อเวลา ไม่ขาดงาน หรือไม่เข้างานสาย      
2.7 ประสานงานท่ีได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ      
2.8 มีความตั้งใจและ อุตสาหะ ที่จะปฏิบัติงานด้วยความตั้งใจ      

 

 

 

 

 

 

อศบ.09.1 
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หัวข้อประเมิน 
ระดับคะแนนที่ได้  

5  4  3  2  1  
3. ทักษะการสื่อสาร (Communication Skills)      

3.1 ติดต่อสื่อสาร(ฟัง พูด อ่าน เขียน) ด้วยทั้งภาษาไทยและภาษาอื่นได้      
3.2 จับใจความ สรุปความและตั้งค าถามได้ตรงประเด็น      
3.3 แสดงความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะได้อย่างมีเหตุผล      
3.4 น าเสนอผลงานท่ีปฏิบัติด้วยวิธีการที่เข้าใจง่าย ชัดเจน และตรงประเด็น      
3.5 มีความสามารถในการร่วมมือกับบุคคลอื่น ในการปฏิบัติงานให้ส าเร็จลุล่วง      

4. ความพึงพอใจของผู้ประกอบการ (Employability)      
4.1 พร้อมท่ีจะมีส่วนร่วมกับองค์กรในการปฏิบัติงานท่ีส าคัญ      
4.2 มีความประพฤติ คุณธรรมจริยธรรม ท่ีดี      
4.3 สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบขององค์กร ได้อย่างเหมาะสม      
4.4 มีความรับผิดชอบต่องานท่ีได้รับมอบหมายให้ส าเร็จลุล่วง      
4.5 สามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้อง ครบถ้วนตามที่ได้รับมอบหมาย คุณภาพเป็นที่น่าพอใจ      
4.6 มีความมุ่งมั่นกระตือรือร้นในการท างาน      
4.7 มีความอุตสาหะ ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคและปัญหา      
4.8 มีความซื่อสัตย์ สุจริต      
4.9 มีความเสียสละ ไม่เห็นแก่ตัว และเอื้อเฟื้อช่วยเหลือผู้อื่น      
4.10 การให้ความเคารพเช่ือฟังผู้บังคับบัญชาด้วยเหตุผลที่เหมาะสม      
4.11 ไม่ปล่อยให้เวลาล่วงเลยไปโดยเปล่าประโยชน์      

คะแนนเฉลีย่  

ข้อคิดเห็นหรือเสนอแนะเพ่ิมเติม 
........................................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................................................  
           

 ลงช่ือ…………………………………………………………….  
 (………………………………………………….) 
 ครูฝึก 
                                                                วันท่ี.......................เดือน..........................พ.ศ................. 

 
 
 
 
 
 
 

อศบ.09.1 
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แบบประเมินผลทักษะการเรียนรู้ (LEARNING SKILLS) 
    

ค าชี้แจง :  
ทักษะการเรียนรู้ (Learning Skills) หมายถึงทักษะทางวิชาการของนักศึกษาท่ีสามารถน าความรู้ความสามารถจากการ

ได้ศึกษาในสถานศึกษามาประยุกต์ใช้ในการฝึกอาชีพในการศึกษาระบบทวิภาคีได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถสร้างองค์
ความรู้ใหม่จากการปฏิบัติงานได้อย่างเป็นระบบและรวดเร็ว ภายใต้การค าแนะน าของพนักงานท่ีปรึกษาและอาจารย์นิเทศก์  

โปรดแสดงระดับคะแนนของท่านโดยกาเครื่องหมาย ลงในช่องหมายเลข 5, 4, 3, 2, 1 ตามความเห็นของท่านใน
แต่ละหัวข้อประเมิน  

5  หมายถึง   มากที่สุด   4  หมายถึง   มาก  
3  หมายถึง   ปานกลาง  2  หมายถึง   น้อย  
1  หมายถึง   น้อยที่สุด  

หัวข้อประเมิน 
ระดับคะแนนที่ได้  

5  4  3  2  1  
1 ประยุกตค์วามรู้ ความสามารถไปสู่การปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม      
2 มีความสามารถในการบริหารจัดการการเรียนรู้ของตนเองได้อย่างเปน็ระบบ      
3 มีความคิดสร้างสรรค์ในการปฏิบัตงิาน      
4 มีวิธีการที่จะท าความเข้าใจที่ได้รับมอบหมายและก าหนดวิธีการปฏิบตัิงานได้อย่างเหมาะสมและ

ทันท่วงที 
     

5 วิเคราะห์วางแผนและศึกษาความเป็นไปได้จนเป็นท่ีแน่ใจ ก่อนลงมือปฏิบัติงาน      
6 วางแผนและก าหนดกิจกรรมปฏิบัตงิานที่ได้รับมอบหมายให้เสร็จสิ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพและตาม

เป้าหมาย 
     

7 รับรู้ค าสั่งจากผู้บังคับบญัชาผ่านกระบวนการสังเกต จดบันทึก การอ่าน การฟัง และท าความ
เข้าใจ แปลความหมาย ค าสั่งนั้นเพื่อน าไปปฏิบัติอยา่งถูกต้อง 

     

8 มีวิจารณญาณในการวิเคราะห์ข้อมูลและปัญหาต่างๆ อย่างรอบคอบ คัดเลือกข้อมลูไปใช้งานไดต้รง
ประเด็น 

     

9 มีการตดัสินใจ รวดเร็ว ถูกต้อง       
10 มีความสามารถที่จะปรับเปล่ียนแผนงาน ด้วยวิธีการที่หลากหลายเพือ่ที่จะปฏิบัติงานน้ันให้ประสบ

ความส าเร็จ 
     

11 ใช้ค าถามในการสืบค้น หาวิธีการปฏิบัติงานหรือผลลัพธ์ที่ต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพ      
12 เปิดใจกว้างและยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่นเพื่อให้งานท่ีได้รับมอบหมายมีความสมบูรณ์      
13 ด าเนินงานให้ส าเร็จลุล่วงโดยค านงึถึงเป้าหมายและความส าเร็จของงานเป็นหลัก      

คะแนนเฉลีย่  

หมายเหตุ : ขอความอนุเคราะห์ให้ครูฝึกประเมินผลลงในแบบฟอรม์ฉบับนี้ เมื่อสิ้นสุดการปฏิบตัิงานในแต่ละเดือน 
ข้อคิดเห็นหรือเสนอแนะเพ่ิมเติม 
.......................................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................................... 
 ลงช่ือ…………………………………………………………….  
 (………………………………………………….) 
 ครูฝึก 
                                                                วันท่ี.......................เดือน..........................พ.ศ................. 

อศบ.09.2 
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แบบประเมินผลทักษะการปฏิบัติงานรายวิชา (PROFESSIONAL SKILLS)  

วิชา ………………..........……………สาขาวิชา………………………..………… ภาคเรียนที่ …… ปีการศึกษา ………………… 
อาจารย์ผู้สอน……………………………………..………….วิทยาลัย..................................................... 

ค าชี้แจง :  
ทักษะด้านการปฏิบัติงานในอาชีพ (Professional Skills) หมายถึง ความสามารถในการปฏิบัติงานในอาชีพ(Core 

Skills) ตามภาระงาน (Job Description) ในอาชีพน้ัน ๆ (Technical Skills) ได้อย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ นักศึกษาจะ
ต้องการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพตามภาระหน้าที่ของอาชีพ โดยจะต้องปฏิบัติให้ครบถ้วนตามภาระงานที่ได้รับมอบหมาย 
ซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของพี่เลี้ยงและอาจารย์นิเทศก์ องค์กรผู้ใช้บัณฑิตจะต้องก าหนดภาระงานให้นักศึกษาปฏิบัติ 
เสมือนเป็นพนักงานคนหนึ่งในองค์กรแต่ท าหน้าที่เป็นผู้ช่วยพนักงานประจ าซึ่งเป็นพี่เ ลี้ยง ผ่านการฝึกปฏิบัติด้วยระบบการ
เรียนรู้จริงจากการปฏิบัติงานร่วมกัน (On the Job Training) การประเมินผลจะประเมินว่า นักศึกษามีความสามารถในการ
ปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่ของอาชีพน้ันได้ครบถ้วนสมบูรณ์ตามรายวิชามากน้อยเพียงใด   

 

โปรดแสดงระดับคะแนนของท่านโดยกาเครื่องหมาย ลงในช่องหมายเลข 5, 4, 3, 2, 1 ตามความเห็นของท่านใน
แต่ละหัวข้อประเมิน  

5  หมายถึง   มากที่สุด  4  หมายถึง   มาก  
3  หมายถึง   ปานกลาง 2  หมายถึง   น้อย  
1  หมายถึง   น้อยที่สุด 

ล าดับที ่ ทักษะการปฏิบัติงาน หรือสมรรถนะที่ต้องการพัฒนา 
ระดับคะแนนที่ได้ 

5 4 3 2 1 
1.       
2.       
3.       
4.       
5.       
6.       
7.       
8.       
9.       
10.       
11.       
12.       

คะแนนเฉลีย่  

หมายเหตุ:  น าข้อมูลจากการบันทึกในคู่มือฝึกอาชีพในการศึกษาระบบทวิภาคี ส าหรับนักศึกษา (อศบ.08) ตามภาระหน้าที่ 
(Job Description) ของนักศึกษา มาเป็นข้อมูลการประเมิน 

 ลงช่ือ…………………………………………………………….  
 (………………………………………………….) 
 ครูฝึก 
                                                                วันท่ี.......................เดือน..........................พ.ศ................. 

อศบ.09.3 
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แบบประเมินผลทักษะการปฏิบัติงานรายวิชา (PROFESSIONAL SKILLS)  

วิชา ………………..........……………สาขาวิชา………………………..………… ภาคเรียนที่ …… ปีการศึกษา ………………… 
อาจารย์ผู้สอน……………………………………..………….วิทยาลัย..................................................... 

ค าชี้แจง :  
ทักษะด้านการปฏิบัติงานในอาชีพ (Professional Skills) หมายถึง ความสามารถในการปฏิบัติงานในอาชีพ(Core 

Skills) ตามภาระงาน (Job Description) ในอาชีพน้ัน ๆ (Technical Skills) ได้อย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ นักศึกษาจะ
ต้องการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพตามภาระหน้าที่ของอาชีพ โดยจะต้องปฏิบัติให้ครบถ้วนตามภาระงานที่ได้รับมอบหมาย 
ซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของพี่เลี้ยงและอาจารย์นิเทศก์ องค์กรผู้ใช้บัณฑิตจะต้องก าหนดภาระงานให้นักศึกษาปฏิบัติ 
เสมือนเป็นพนักงานคนหนึ่งในองค์กรแต่ท าหน้าที่เป็นผู้ช่วยพนักงานประจ าซึ่งเป็นพี่เลี้ยง ผ่านการฝึกปฏิบัติด้วยระบบการ
เรียนรู้จริงจากการปฏิบัติงานร่วมกัน (On the Job Training) การประเมินผลจะประเมินว่า นักศึกษามีความสามารถในการ
ปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่ของอาชีพน้ันได้ครบถ้วนสมบูรณ์ตามรายวิชามากน้อยเพียงใด  

  
โปรดแสดงระดับคะแนนของท่านโดยกาเครื่องหมาย ลงในช่องหมายเลข 5, 4, 3, 2, 1 ตามความเห็นของท่านใน

แต่ละหัวข้อประเมิน  
5  หมายถึง   มากที่สุด  4  หมายถึง   มาก  
3  หมายถึง   ปานกลาง 2  หมายถึง   น้อย  
1  หมายถึง   น้อยที่สุด 

ล าดับที ่ ทักษะการปฏิบัติงาน หรือสมรรถนะที่ต้องการพัฒนา 
ระดับคะแนนที่ได้ 

5 4 3 2 1 
1.       
2.       
3.       
4.       
5.       
6.       
7.       
8.       
9.       
10.       
11.       
12.       

คะแนนเฉลีย่  

หมายเหตุ:  น าข้อมูลที่บันทึกในคู่มือฝึกอาชีพในการศึกษาระบบทวิภาคี ส าหรับนักศึกษา (อศบ.08) ที่ได้ทักษะการปฏิบัติงาน 
หรือสมรรถนะที่ต้องการพัฒนา ของนักศึกษา มาเป็นข้อมลูการประเมิน 

 ลงช่ือ…………………………………………………………….  
 (………………………………………………….) 
 ครูฝึก 
                                                                วันท่ี.......................เดือน..........................พ.ศ................. 

อศบ.09.3 
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แบบประเมินผลทักษะการปฏิบัติงานรายวิชา (PROFESSIONAL SKILLS)  

วิชา ………………..........……………สาขาวิชา………………………..………… ภาคเรียนที่ …… ปีการศึกษา ………………… 
อาจารย์ผู้สอน……………………………………..………….วิทยาลัย..................................................... 

ค าชี้แจง :  
ทักษะด้านการปฏิบัติงานในอาชีพ (Professional Skills) หมายถึง ความสามารถในการปฏิบัติงานในอาชีพ(Core 

Skills) ตามภาระงาน (Job Description) ในอาชีพน้ัน ๆ (Technical Skills) ได้อย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ นักศึกษาจะ
ต้องการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพตามภาระหน้าที่ของอาชีพ โดยจะต้องปฏิบัติให้ครบถ้วนตามภาระงานที่ได้รับมอบหมาย 
ซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของพี่เลี้ยงและอาจารย์นิเทศก์ องค์กรผู้ใช้บัณฑิตจะต้องก าหนดภาระงานให้นักศึกษาปฏิบัติ 
เสมือนเป็นพนักงานคนหนึ่งในองค์กรแต่ท าหน้าที่เป็นผู้ ช่วยพนักงานประจ าซึ่งเป็นพี่เลี้ยง ผ่านการฝึกปฏิบัติด้วยระบบการ
เรียนรู้จริงจากการปฏิบัติงานร่วมกัน (On the Job Training) การประเมินผลจะประเมินว่า นักศึกษามีความสามารถในการ
ปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่ของอาชีพน้ันได้ครบถ้วนสมบูรณ์ตามรายวิชามากน้อยเพียงใด  

  
โปรดแสดงระดับคะแนนของท่านโดยกาเครื่องหมาย ลงในช่องหมายเลข 5, 4, 3, 2, 1 ตามความเห็นของท่านใน

แต่ละหัวข้อประเมิน   
5  หมายถึง   มากที่สุด  4  หมายถึง   มาก  
3  หมายถึง   ปานกลาง 2  หมายถึง   น้อย  
1  หมายถึง   น้อยที่สุด 

ล าดับที ่ ทักษะการปฏิบัติงาน หรือสมรรถนะที่ต้องการพัฒนา 
ระดับคะแนนที่ได้ 

5 4 3 2 1 
1.       
2.       
3.       
4.       
5.       
6.       
7.       
8.       
9.       
10.       
11.       
12.       

คะแนนเฉลีย่  

หมายเหตุ:  น าข้อมูลที่บันทึกในคู่มือฝึกอาชีพในการศึกษาระบบทวิภาคี ส าหรับนักศึกษา (อศบ.08) ที่ได้ทักษะการปฏิบัติงาน 
หรือสมรรถนะที่ต้องการพัฒนา ของนักศึกษา มาเป็นข้อมลูการประเมิน 

 ลงช่ือ…………………………………………………………….  
 (………………………………………………….) 
 ครูฝึก 
                                                                วันท่ี.......................เดือน..........................พ.ศ................. 

อศบ.09.3 
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แบบประเมินผลทักษะการปฏิบัติงานรายวิชา (PROFESSIONAL SKILLS)  

วิชา ………………..........……………สาขาวิชา………………………..………… ภาคเรียนที่ …… ปีการศึกษา ………………… 
อาจารย์ผู้สอน……………………………………..………….วิทยาลัย..................................................... 

ค าชี้แจง :  
ทักษะด้านการปฏิบัติงานในอาชีพ (Professional Skills) หมายถึง ความสามารถในการปฏิบัติงานในอาชีพ(Core 

Skills) ตามภาระงาน (Job Description) ในอาชีพน้ัน ๆ (Technical Skills) ได้อย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ นักศึกษาจะ
ต้องการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพตามภาระหน้าที่ของอาชีพ โดยจะต้องปฏิบัติให้ครบถ้วนตามภาระงานที่ได้รับมอบหมาย 
ซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของพี่เลี้ยงและอาจารย์นิเทศก์ องค์กรผู้ใช้บัณฑิตจะต้องก าหนดภาระงานให้นักศึกษาปฏิบัติ 
เสมือนเป็นพนักงานคนหนึ่งในองค์กรแต่ท าหน้าที่เป็นผู้ช่วยพนักงานประจ าซึ่งเป็นพี่เลี้ยง ผ่านการฝึกปฏิบัติด้วยระบบการ
เรียนรู้จริงจากการปฏิบัติงานร่วมกัน (On the Job Training) การประเมินผลจะประเมินว่า นักศึกษามีความสามารถในการ
ปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่ของอาชีพน้ันได้ครบถ้วนสมบูรณ์ตามรายวิชามากน้อยเพียงใด  

  
โปรดแสดงระดับคะแนนของท่านโดยกาเครื่องหมาย ลงในช่องหมายเลข 5, 4, 3, 2, 1 ตามความเห็นของท่านใน

แต่ละหัวข้อประเมิน  
5  หมายถึง   มากที่สุด  4  หมายถึง   มาก  
3  หมายถึง   ปานกลาง 2  หมายถึง   น้อย  
1  หมายถึง   น้อยที่สุด 

ล าดับที ่ ทักษะการปฏิบัติงาน หรือสมรรถนะที่ต้องการพัฒนา 
ระดับคะแนนที่ได้ 

5 4 3 2 1 
1.       
2.       
3.       
4.       
5.       
6.       
7.       
8.       
9.       
10.       
11.       
12.       

คะแนนเฉลีย่  

หมายเหตุ:  น าข้อมูลที่บันทึกในคู่มือฝึกอาชีพในการศึกษาระบบทวิภาคี ส าหรับนักศึกษา (อศบ.08) ที่ได้ทักษะการปฏิบัติงาน 
หรือสมรรถนะที่ต้องการพัฒนา ของนักศึกษา มาเป็นข้อมลูการประเมิน 

 ลงช่ือ…………………………………………………………….  
 (………………………………………………….) 
 ครูฝึก 
                                                                วันท่ี.......................เดือน..........................พ.ศ................. 

อศบ.09.3 
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แบบประเมินผลทักษะการปฏิบัติงานรายวิชา (PROFESSIONAL SKILLS)  

วิชา ………………..........……………สาขาวิชา………………………..………… ภาคเรียนที่ …… ปีการศึกษา ………………… 
อาจารย์ผู้สอน……………………………………..………….วิทยาลัย..................................................... 

ค าชี้แจง :  
ทักษะด้านการปฏิบัติงานในอาชีพ (Professional Skills) หมายถึง ความสามารถในการปฏิบัติงานในอาชีพ(Core 

Skills) ตามภาระงาน (Job Description) ในอาชีพน้ัน ๆ (Technical Skills) ได้อย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ นักศึกษาจะ
ต้องการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพตามภาระหน้าที่ของอาชีพ โดยจะต้องปฏิบัติให้ครบถ้วนตามภาระงานที่ได้รับมอบหมาย 
ซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของพี่เลี้ยงและอาจารย์นิเทศก์ องค์กรผู้ใช้บัณฑิตจะต้องก าหนดภาระงานให้นักศึกษาปฏิบัติ 
เสมือนเป็นพนักงานคนหนึ่งในองค์กรแต่ท าหน้าที่เป็นผู้ช่วยพนักงานประจ าซึ่งเป็นพี่เลี้ยง ผ่านการฝึกปฏิบัติด้วยระบบการ
เรียนรู้จริงจากการปฏิบัติงานร่วมกัน (On the Job Training) การประเมินผลจะประเมินว่า นักศึกษามีความสามารถในการ
ปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่ของอาชีพน้ันได้ครบถ้วนสมบูรณ์ตามรายวิชามากน้อยเพียงใด   

โปรดแสดงระดับคะแนนของท่านโดยกาเครื่องหมาย ลงในช่องหมายเลข 5, 4, 3, 2, 1 ตามความเห็นของท่านใน
แต่ละหัวข้อประเมิน  

5  หมายถึง   มากที่สุด  4  หมายถึง   มาก  
3  หมายถึง   ปานกลาง 2  หมายถึง   น้อย  
1  หมายถึง   น้อยทีสุ่ด 

ล าดับที ่ ทักษะการปฏิบัติงาน หรือสมรรถนะที่ต้องการพัฒนา 
ระดับคะแนนที่ได้ 

5 4 3 2 1 
1.       
2.       
3.       
4.       
5.       
6.       
7.       
8.       
9.       
10.       
11.       
12.       

คะแนนเฉลีย่  

หมายเหตุ:  น าข้อมูลที่บันทึกในคู่มือฝึกอาชีพในการศึกษาระบบทวิภาคี ส าหรับนักศึกษา (อศบ.08) ที่ได้ทักษะการปฏิบัติงาน 
หรือสมรรถนะที่ต้องการพัฒนา ของนักศึกษา มาเป็นข้อมลูการประเมิน 

 ลงช่ือ…………………………………………………………….  
 (………………………………………………….) 
 ครูฝึก 
                                                                วันท่ี.......................เดือน..........................พ.ศ................. 

อศบ.09.3 
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แบบประเมินผลทักษะการท าโครงงาน (PROJECT SKILL)  
ค าชี้แจง :  

ทักษะการปฏิบัติโครงงาน หมายถึง ทักษะที่แสดงถึงความสามารถของนักศึกษาที่จะปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายให้
ส าเร็จลุล่วงผ่านกระบวนการโครงงาน ทักษะนี้นักศึกษาจะต้องพิสูจน์ความสามารถในการวางแผนงาน การแก้ปัญหา การเขียน
รายงาน และการน าเสนอผลงาน ซึ่งใช้โจทย์ปัญหาจริงในสถานประกอบการ โดยผ่านการควบคุมดูแลของครูฝึกและอาจารย์
นิเทศก ์การประเมินผลจะประเมินว่า นักศึกษามีความสามารถวางแผนงาน การแก้ปัญหา การเขียนรายงาน และการน าเสนอ
ผลงาน ได้ครบถ้วนสมบูรณ์มากน้อยเพียงใด 

โปรดแสดงความคิดเห็นของท่านโดยกาเครื่องหมาย ลงในช่องหมายเลข 5, 4, 3, 2, 1 ตามความเห็นของท่านที่คิด
ว่าเหมาะสม  

5  หมายถึง   มากที่สุด  4  หมายถึง   มาก  
3  หมายถึง   ปานกลาง 2  หมายถึง   น้อย  
1  หมายถึง   น้อยที่สุด 

หัวข้อประเมิน 
ระดับคะแนนที่ได้  

5  4  3  2  1  
1. ความก้าวหน้าของโครงงาน      

1.1 อยู่ในขั้นท าความเข้าใจหัวข้อโครงงาน ศึกษาปัญหาและวัตถุประสงค์ของ
โครงงาน 

     

1.2 อยู่ในข้ันก าหนดแผนการด าเนินงานโครงงานสมบูรณ์แล้ว      
1.3 อยู่ในข้ันหาศึกษารูปแบบและค้นหาข้อมูลประกอบการท าโครงงาน      
1.4 อยู่ในข้ันการสร้างเครื่องมือหรือเตรียมพร้อมส าหรับการทดลอง      
1.5 อยู่ในข้ันทดลองและรวบรวมข้อมูลเสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้ว      
1.6 อยู่ในข้ันการวิเคราะห์ข้อมูล      
1.7 อยู่ในข้ันสรุปผลการทดลอง      
1.8 อยู่ในข้ันก าลังจัดท ารายงานฉบับสมบูรณ์      

2. ความก้าวหน้าของโครงงานที่นักศึกษาปฏิบัติเมื่อเทียบกับแผน      
2.1 ท าโครงงานได้มากกว่าแผนงานท่ีก าหนดไว้      
2.2 ท าโครงงานได้ตามแผนที่ก าหนดไว้      
2.3 ท าโครงงานได้ช้ากว่าแผนท่ีก าหนดไว้      

3. การน าเสนอ      
3.1 เสียงชัดเจน      
3.2 น าเสนอเป็นขั้นตอน      
3.3 ความถูกต้องของข้อมูล      

4. ปริมาณโครงงานและคุณภาพ      
4.1 ปริมาณโครงงานท่ีได้ปฏิบัติเมื่อเทียบกับผลงานท่ีต้องท าให้แล้วเสร็จ      
4.2 คุณภาพของโครงงานท่ีได้ปฏิบัติ      

คะแนนเฉลีย่  

หมายเหตุ:  น าข้อมูลที่บันทึกในแบบแบบรายงานความกา้วหน้าโครงงาน (อศบ.08.5) ของนักศึกษา ในคู่มือฝึกอาชีพใน
การศึกษาระบบทวิภาคี ส าหรับนกัศึกษา มาเป็นข้อมูลการประเมิน 

 

อศบ.09.4 
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ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาโครงงาน  

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

 

 ลงช่ือ…………………………………………………………….  
 (………………………………………………….) 
 ครูฝึก 

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

 
 
 
 
 
 

อศบ.09.4 
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เอกสารบันทึกข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น การน าเสนอผลงานของนักศึกษา 
และสรุปจากคู่มือฝึกอาชีพในการศึกษาระบบทวิภาคีของนักศึกษา 

ทักษะการปฏิบัติตน 
1. จุดเด่น …………………………..………………..……………………………………..…………………………………..…………………….………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………… 
2. ปัญหาและอุปสรรค….…………………...……….………………….…………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………
ข้อเสนอแนะ…………………………………................………...…………………….…………..…………………….………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….………………….……………………… 
…………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………….…………………… 

ทักษะการเรียนรู้ 
1. จุดเด่น…………………………..………………..……………………………………..…………………………………..…………………….………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………… 
2. ปัญหาและอุปสรรค….…………………...……….………………….…………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………
ข้อเสนอแนะ…………………………………................………...…………………….…………..…………………….………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….………………….……………………… 
…………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………….…………………… 

ทักษะการปฏิบัติงานในอาชีพ 
1. จุดเด่น………………………..………………..……………………………………..…………………………………..…………………….………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………… 
2. ปัญหาและอุปสรรค….…………………...……….………………….…………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………
ข้อเสนอแนะ…………………………………................………...…………………….…………..…………………….………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….………………….……………………… 
…………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………….…………………… 

ทักษะการปฏิบัติโครงงาน 
1. จุดเด่น………………………..………………..……………………………………..…………………………………..…………………….………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………… 
2. ปัญหาและอุปสรรค….…………………...……….………………….…………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………
ข้อเสนอแนะ…………………………………................………...…………………….…………..…………………….………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….………………….……………………… 
…………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………….…………………… 
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ตารางสรุปผลการประเมิน ประจ าเดือน.......................... 

ที ่ ชื่อ – สกุล 

คะแนน 

คะ
แน

นร
วม

 (6
0 

คะ
แน

น)
 

คู่ม
ือน

ักศ
กึษ

า 
(1

0 
คะ

แน
น)

 

โค
รง

งา
น 

(1
0 

คะ
แน

น)
 จากแบบประเมินผลทกัษะด้านต่างๆ 

ทักษะการ
ปฏิบัติตน 

(10 คะแนน) 

ทักษะการ
เรียนรู้ 

(10 คะแนน) 

ทักษะการ 
ปฏิบัติงานรายวิชา 

(10 คะแนน) 

ทักษะการ 
ปฏิบัติโครงงาน 
(10 คะแนน) 

1 2 3 4 5 
1             
2             
3             
4             
5             
6             
7             
8             

 
 

 
 
 
 

ลงชื่อ……………………..…………………….  
 (…………………………………….……) 
 ครูฝึก  
 วันท่ี.......................เดือน..........................พ.ศ................. 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ : ผลการประเมินเสร็จ จะสรุปเป็นฐานข้อมลูในรอบ เดือนท่ี 3 
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เอกสารประเมินผล 
การฝึกอาชีพในการศึกษาระบบทวิภาคี 

เดือน…………………………… พ.ศ. .................. 
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การประเมินผลการฝึกอาชีพในการศึกษาระบบทวิภาคี 
ครั้งที่ 4 

ประเมิน ประจ าเดือน …………………………………………… พ.ศ.……………… 

ช่วงเวลาในการประเมิน 
 เมื่อนักศึกษาปฏิบัติงานครบ 4 เดือนแรก  
รายละเอียดและวิธีการประเมิน 

1. ตรวจสอบและประเมินเอกสาร อศบ.08.3 และหลักฐานแบบบันทึกรายงานผลการปฏิบัติงาน ที่แสดงไว้
ในแฟ้มสะสมผลงานในคู่มือฝึกอาชีพในการศึกษาระบบทวิภาคีของนักศึกษา สัปดาห์ละ 1 ครั้ง 

2. ประเมินผลการปฏิบัติงานลงใน แบบประเมิน 
2.1. แบบประเมินทักษะการปฏิบัติตน (อศบ.09.1) 
2.2. แบบประเมินทักษะการเรียนรู้งาน (อศบ.09.2) 
2.3. แบบประเมินทักษะการปฏิบัติงานรายวิชา(อศบ.09.3) 

3. ติดตามการรายงานความก้าวหน้าและบันทึกในเอกสารในเอกสารแบบประเมิน 
3.1.  ด้านทักษะการท าโครงงาน (PROJECT SKILL) (อศบ.08.5)  
3.2. ประเมินลงในแบบประเมินผลทักษะการท าโครงงาน อศบ.09.4  

4. บันทึกข้อสังเกตที่พบลงในแบบฟอร์มที่ได้ก าหนดไว้ เดือนละ 1 ครั้ง 
ลงนามก ากับเพ่ือยืนยันผลการประเมินลงในแบบฟอร์มที่ก าหนด 
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แบบประเมินผลทักษะด้านการปฏิบัติตน (GENERIC SKILLS) 

 

ค าชี้แจง :  
ทักษะการปฏิบัติตน (Generic Skills) หมายถึง ทักษะที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิตทางสังคม (Social Skills) ที่นักศึกษา

จะต้องน ามาใช้แล้วสามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันกับบุคคลในองค์กรได้อย่างมีความสุข ทักษะนี้หมายความรวมถึงคุณลักษณะส่วน
บุคคล (Personality Skills) การรับรู้และถ่ายทอดข้อมูล (Communication Skills) โดยน าความสามารถพื้นฐานด้านต่าง ๆ 
มาฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพให้ส าเร็จลุล่วงและเป็นที่พอใจขององค์กรผู้ใช้บัณฑิต (Employability) 

โปรดแสดงระดับคะแนนของท่านโดยกาเครื่องหมาย ลงในช่องหมายเลข 5, 4, 3, 2, 1 ตามความเห็นของท่านใน
แต่ละหัวข้อประเมิน   

5  หมายถึง   มากที่สุด  4  หมายถึง   มาก  
3  หมายถึง   ปานกลาง 2  หมายถึง   น้อย  
1  หมายถึง   น้อยที่สุด 

หัวข้อประเมิน 
ระดับคะแนนที่ได้  

5  4  3  3  1  
1. ทักษะสังคม (Social Skills) 

1.1  เข้าใจความแตกต่างระหว่างบุคคลและยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่นอย่างมีเหตุผล      
1.2  พร้อมท่ีจะเปลี่ยนแปลงตัวเองเสมอ เมื่อได้รับฟังข้อเสนอแนะ ค าวิจารณ์ ท่ีมีเหตุผลของผู้อื่น      
1.3 มีความเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี รู้จักท่ีจะแสดงความเห็นได้เหมาะสมกับช่วงเวลา      
1.4 สนับสนุนให้ก าลังใจ และยกย่องผู้อื่นในโอกาสที่เหมาะสม      
1.5 ปฏิบัติตนเหมาะสมทั้งทางกาย วาจา และใจ      
1.6 ปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม และกฎระเบียบของสังคมในองค์กรได้อย่าง

เหมาะสม 
     

1.7 มีการแสดงออกทางสังคมได้อย่างเหมาะสมกับภาระหน้าที่      
2. คุณลักษณะเฉพาะตน (Personality) 

2.1 บุคลิกภาพภายนอก เช่น ทรงผม หนวดเครา การแต่งกาย  เหมาะสมกับ ต าแหน่งหน้าที่ที่
รับผิดชอบ 

     

2.2 มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อผู้ร่วมงานในหน่วยงานท้ังผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา      
2.3 ความสามารถในการวางตัว ปรับตัวและร่วมงานกับผู้อื่นได้อย่างเหมาะสม      
2.4 มีวุฒิภาวะในการท างานเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงาน      
2.5 กล้าที่จะสอบถามและเสนอแนะอย่างเหมาะสมและมีเหตุผล      
2.6 มีวินัยในการท างาน เช่น การตรงต่อเวลา ไม่ขาดงาน หรือไม่เข้างานสาย      
2.7 ประสานงานท่ีได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ      
2.8 มีความตั้งใจและ อุตสาหะ ที่จะปฏิบัติงานด้วยความตั้งใจ      

 

 

 

 

อศบ.09.1 
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หัวข้อประเมิน 
ระดับคะแนนที่ได้  

5  4  3  2  1  
3. ทักษะการสื่อสาร (Communication Skills)      

3.1 ติดต่อสื่อสาร(ฟัง พูด อ่าน เขียน) ด้วยทั้งภาษาไทยและภาษาอื่นได้      
3.2 จับใจความ สรุปความและตั้งค าถามได้ตรงประเด็น      
3.3 แสดงความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะได้อย่างมีเหตุผล      
3.4 น าเสนอผลงานท่ีปฏิบัติด้วยวิธีการที่เข้าใจง่าย ชัดเจน และตรงประเด็น      
3.5 มีความสามารถในการร่วมมือกับบุคคลอื่น ในการปฏิบัติงานให้ส าเร็จลุล่วง      

4. ความพึงพอใจของผู้ประกอบการ (Employability)      
4.1 พร้อมท่ีจะมีส่วนร่วมกับองค์กรในการปฏิบัติงานท่ีส าคัญ      
4.2 มีความประพฤติ คุณธรรมจริยธรรม ท่ีดี      
4.3 สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบขององค์กร ได้อย่างเหมาะสม      
4.4 มีความรับผิดชอบต่องานท่ีได้รับมอบหมายให้ส าเร็จลุล่วง      
4.5 สามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้อง ครบถ้วนตามที่ได้รับมอบหมาย คุณภาพเป็นที่น่าพอใจ      
4.6 มีความมุ่งมั่นกระตือรือร้นในการท างาน      
4.7 มีความอุตสาหะ ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคและปัญหา      
4.8 มีความซื่อสัตย์ สุจริต      
4.9 มีความเสียสละ ไม่เห็นแก่ตัว และเอื้อเฟื้อช่วยเหลือผู้อื่น      
4.10 การให้ความเคารพเช่ือฟังผู้บังคับบัญชาด้วยเหตุผลที่เหมาะสม      
4.11 ไม่ปล่อยให้เวลาล่วงเลยไปโดยเปล่าประโยชน์      

คะแนนเฉลีย่      

ข้อคิดเห็นหรือเสนอแนะเพ่ิมเติม 
........................................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................................................  
           

 ลงช่ือ…………………………………………………………….  
 (………………………………………………….) 
 ครูฝึก 
                                                                วันท่ี.......................เดือน..........................พ.ศ................. 

 
 
 
 
 
 
 

อศบ.09.1 
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แบบประเมินผลทักษะการเรียนรู้ (LEARNING SKILLS) 

    

ค าชี้แจง :  
ทักษะการเรียนรู้ (Learning Skills) หมายถึงทักษะทางวิชาการของนักศึกษาท่ีสามารถน าความรู้ความสามารถจากการ

ได้ศึกษาในสถานศึกษามาประยุกต์ใช้ในการฝึกอาชีพในการศึกษาระบบทวิภาคีได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถสร้างองค์
ความรู้ใหม่จากการปฏิบัติงานได้อย่างเป็นระบบและรวดเร็ว ภายใต้การค าแนะน าของพนักงานท่ีปรึกษาและอาจารย์นิเทศก์  

โปรดแสดงระดับคะแนนของท่านโดยกาเครื่องหมาย ลงในช่องหมายเลข 5, 4, 3, 2, 1 ตามความเห็นของท่านใน
แต่ละหัวข้อประเมิน  

5  หมายถึง   มากที่สุด   4  หมายถึง   มาก  
3  หมายถึง   ปานกลาง  2  หมายถึง   น้อย  
1  หมายถึง   น้อยที่สุด  

หัวข้อประเมิน 
ระดับคะแนนที่ได้  

5  4  3  2  1  
1 ประยุกตค์วามรู้ ความสามารถไปสู่การปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม      
2 มีความสามารถในการบริหารจัดการการเรียนรู้ของตนเองได้อย่างเปน็ระบบ      
3 มีความคิดสร้างสรรค์ในการปฏิบัตงิาน      
4 มีวิธีการที่จะท าความเข้าใจที่ได้รับมอบหมายและก าหนดวิธีการปฏิบตัิงานได้อย่างเหมาะสมและ

ทันท่วงที 
     

5 วิเคราะห์วางแผนและศึกษาความเป็นไปได้จนเป็นท่ีแน่ใจ ก่อนลงมือปฏิบัติงาน      
6 วางแผนและก าหนดกิจกรรมปฏิบัตงิานที่ได้รับมอบหมายให้เสร็จสิ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพและตาม

เป้าหมาย 
     

7 รับรู้ค าสั่งจากผู้บังคับบญัชาผ่านกระบวนการสังเกต จดบันทึก การอ่าน การฟัง และท าความ
เข้าใจ แปลความหมาย ค าสั่งนั้นเพื่อน าไปปฏิบัติอยา่งถูกต้อง 

     

8 มีวิจารณญาณในการวิเคราะห์ข้อมูลและปัญหาต่างๆ อย่างรอบคอบ คัดเลือกข้อมลูไปใช้งานไดต้รง
ประเด็น 

     

9 มีการตดัสินใจ รวดเร็ว ถูกต้อง       
10 มีความสามารถที่จะปรับเปล่ียนแผนงาน ด้วยวิธีการที่หลากหลายเพือ่ที่จะปฏิบัติงานน้ันให้ประสบ

ความส าเร็จ 
     

11 ใช้ค าถามในการสืบค้น หาวิธีการปฏิบัติงานหรือผลลัพธ์ที่ต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพ      
12 เปิดใจกว้างและยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่นเพื่อให้งานท่ีได้รับมอบหมายมีความสมบูรณ์      
13 ด าเนินงานให้ส าเร็จลุล่วงโดยค านงึถึงเป้าหมายและความส าเร็จของงานเป็นหลัก      

คะแนนเฉลีย่  

หมายเหตุ : ขอความอนุเคราะห์ให้ครูฝึกประเมินผลลงในแบบฟอรม์ฉบับนี้ เมื่อสิ้นสุดการปฏิบตัิงานในแต่ละเดือน 

ข้อคิดเห็นหรือเสนอแนะเพ่ิมเติม 
.......................................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................................... 
 ลงช่ือ…………………………………………………………….  
 (………………………………………………….) 
 ครูฝึก 
                                                                วันท่ี.......................เดือน..........................พ.ศ................. 

อศบ.09.2 
 



49 
 

แบบประเมินผลทักษะการปฏิบัติงานรายวิชา (PROFESSIONAL SKILLS)  

วิชา ………………..........……………สาขาวิชา………………………..………… ภาคเรียนที่ …… ปีการศึกษา ………………… 
อาจารย์ผู้สอน……………………………………..………….วิทยาลัย..................................................... 

ค าชี้แจง :  
ทักษะด้านการปฏิบัติงานในอาชีพ (Professional Skills) หมายถึง ความสามารถในการปฏิบัติงานในอาชีพ(Core 

Skills) ตามภาระงาน (Job Description) ในอาชีพน้ัน ๆ (Technical Skills) ได้อย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ นักศึกษาจะ
ตอ้งการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพตามภาระหน้าที่ของอาชีพ โดยจะต้องปฏิบัติให้ครบถ้วนตามภาระงานที่ได้รับมอบหมาย 
ซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของพี่เลี้ยงและอาจารย์นิเทศก์ องค์กรผู้ใช้บัณฑิตจะต้องก าหนดภาระงานให้นักศึกษาปฏิบัติ 
เสมือนเป็นพนักงานคนหนึ่งในองค์กรแต่ท าหน้าที่เป็นผู้ช่วยพนักงานประจ าซึ่งเป็นพี่เลี้ยง ผ่านการฝึกปฏิบัติด้วยระบบการ
เรียนรู้จริงจากการปฏิบัติงานร่วมกัน (On the Job Training) การประเมินผลจะประเมินว่า นักศึกษามีความสามารถในการ
ปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่ของอาชีพน้ันได้ครบถ้วนสมบูรณ์ตามรายวิชามากน้อยเพียงใด  

  

โปรดแสดงระดับคะแนนของท่านโดยกาเครื่องหมาย ลงในช่องหมายเลข 5, 4, 3, 2, 1 ตามความเห็นของท่านใน
แต่ละหัวข้อประเมิน  

5  หมายถึง   มากที่สุด  4  หมายถึง   มาก  
3  หมายถึง   ปานกลาง 2  หมายถึง   น้อย  
1  หมายถึง   น้อยที่สุด 

ล าดับที ่ ทักษะการปฏิบัติงาน หรือสมรรถนะที่ต้องการพัฒนา 
ระดับคะแนนที่ได้ 

5 4 3 2 1 
1.       
2.       
3.       
4.       
5.       
6.       
7.       
8.       
9.       
10.       
11.       
12.       

คะแนนเฉลีย่  

หมายเหตุ:  น าข้อมูลที่บันทึกในคู่มือฝึกอาชีพในการศึกษาระบบทวิภาคี ส าหรับนักศึกษา (อศบ.08) ที่ได้ทักษะการปฏิบัติงาน 
หรือสมรรถนะที่ต้องการพัฒนา ของนักศึกษา มาเป็นข้อมลูการประเมิน 

 ลงช่ือ…………………………………………………………….  
 (………………………………………………….) 
 ครูฝึก 
                                                                วันท่ี.......................เดือน..........................พ.ศ................. 

อศบ.09.3 
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แบบประเมินผลทักษะการปฏิบัติงานรายวิชา (PROFESSIONAL SKILLS)  

วิชา ………………..........……………สาขาวิชา………………………..………… ภาคเรียนที่ …… ปีการศึกษา ………………… 
อาจารย์ผู้สอน……………………………………..………….วิทยาลัย..................................................... 

ค าชี้แจง :  
ทักษะด้านการปฏิบัติงานในอาชีพ (Professional Skills) หมายถึง ความสามารถในการปฏิบัติงานในอาชีพ(Core 

Skills) ตามภาระงาน (Job Description) ในอาชีพน้ัน ๆ (Technical Skills) ได้อย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ นักศึกษาจะ
ต้องการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพตามภาระหน้าที่ของอาชีพ โดยจะต้องปฏิบัติให้ครบถ้วนตามภาระงานที่ได้รับมอบหมาย 
ซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของพี่เลี้ยงและอาจารย์นิเทศก์ องค์กรผู้ใช้บัณฑิตจะต้องก าหนดภาระงานให้นักศึกษาปฏิบัติ 
เสมือนเป็นพนักงานคนหนึ่งในองค์กรแต่ท าหน้าที่เป็นผู้ช่วยพนักงานประจ าซึ่งเป็นพี่เลี้ยง ผ่านการฝึกปฏิบัติด้วยระบบการ
เรียนรู้จริงจากการปฏิบัติงานร่วมกัน (On the Job Training) การประเมินผลจะประเมินว่า นักศึกษามีความสามารถในการ
ปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่ของอาชีพน้ันได้ครบถ้วนสมบูรณ์ตามรายวิชามากน้อยเพียงใด  

  

โปรดแสดงระดับคะแนนของท่านโดยกาเครื่องหมาย ลงในช่องหมายเลข 5, 4, 3, 2, 1 ตามความเห็นของท่านใน
แต่ละหัวข้อประเมิน  

5  หมายถึง   มากที่สุด  4  หมายถึง   มาก  
3  หมายถึง   ปานกลาง 2  หมายถึง   น้อย  
1  หมายถึง   น้อยที่สุด 

ล าดับที ่ ทักษะการปฏิบัติงาน หรือสมรรถนะที่ต้องการพัฒนา 
ระดับคะแนนที่ได้ 

5 4 3 2 1 
1.       
2.       
3.       
4.       
5.       
6.       
7.       
8.       
9.       
10.       
11.       
12.       

คะแนนเฉลีย่  

หมายเหตุ:  น าข้อมูลที่บันทึกในคู่มือฝึกอาชีพในการศึกษาระบบทวิภาคี ส าหรับนักศึกษา (อศบ.08) ที่ได้ทักษะการปฏิบัติงาน 
หรือสมรรถนะที่ต้องการพัฒนา ของนักศึกษา มาเป็นข้อมลูการประเมิน 

 ลงช่ือ…………………………………………………………….  
 (………………………………………………….) 
 ครูฝึก 
                                                                วันท่ี.......................เดือน..........................พ.ศ................. 

อศบ.09.3 
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แบบประเมินผลทักษะการปฏิบัติงานรายวิชา (PROFESSIONAL SKILLS)  

วิชา ………………..........……………สาขาวิชา………………………..………… ภาคเรียนที่ …… ปีการศึกษา ………………… 
อาจารย์ผู้สอน……………………………………..………….วิทยาลัย..................................................... 

ค าชี้แจง :  
ทักษะด้านการปฏิบัติงานในอาชีพ (Professional Skills) หมายถึง ความสามารถในการปฏิบัติงานในอาชีพ(Core 

Skills) ตามภาระงาน (Job Description) ในอาชีพน้ัน ๆ (Technical Skills) ได้อย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ นักศึกษาจะ
ต้องการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพตามภาระหน้าที่ของอาชีพ โดยจะต้องปฏิบัติให้ครบถ้วนตามภาระงานที่ได้รับมอบหมาย 
ซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของพี่เลี้ยงและอาจารย์นิเทศก์ องค์กรผู้ใช้บัณฑิตจะต้องก าหนดภาระงานให้นักศึกษาปฏิบัติ 
เสมือนเป็นพนักงานคนหนึ่งในองค์กรแต่ท าหน้าที่เป็นผู้ช่วยพนักงานประจ าซึ่งเป็นพี่เลี้ยง ผ่านการฝึกปฏิบัติด้วยระบบการ
เรียนรู้จริงจากการปฏิบัติงานร่วมกัน (On the Job Training) การประเมินผลจะประเมินว่า นักศึกษามีความสามารถในการ
ปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่ของอาชีพน้ันได้ครบถ้วนสมบูรณ์ตามรายวิชามากน้อยเพียงใด 

   

โปรดแสดงระดับคะแนนของท่านโดยกาเครื่องหมาย ลงในช่องหมายเลข 5, 4, 3, 2, 1 ตามความเห็นของท่านใน
แต่ละหัวข้อประเมิน  

5  หมายถึง   มากที่สุด  4  หมายถึง   มาก  
3  หมายถึง   ปานกลาง 2  หมายถึง   น้อย  
1  หมายถึง   น้อยที่สุด 

ล าดับที ่ ทักษะการปฏิบัติงาน หรือสมรรถนะที่ต้องการพัฒนา 
ระดับคะแนนที่ได้ 

5 4 3 2 1 
1.       
2.       
3.       
4.       
5.       
6.       
7.       
8.       
9.       
10.       
11.       
12.       

คะแนนเฉลีย่  

หมายเหตุ:  น าข้อมูลที่บันทึกในคู่มือฝึกอาชีพในการศึกษาระบบทวิภาคี ส าหรับนักศึกษา (อศบ.08) ที่ได้ทักษะการปฏิบัติงาน 
หรือสมรรถนะที่ต้องการพัฒนา ของนักศึกษา มาเป็นข้อมลูการประเมิน 

 ลงช่ือ…………………………………………………………….  
 (………………………………………………….) 
 ครูฝึก 
                                                                วันท่ี.......................เดือน..........................พ.ศ................. 

อศบ.09.3 
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แบบประเมินผลทักษะการปฏิบัติงานรายวิชา (PROFESSIONAL SKILLS)  

วิชา ………………..........……………สาขาวิชา………………………..………… ภาคเรียนที่ …… ปีการศึกษา ………………… 
อาจารย์ผู้สอน……………………………………..………….วิทยาลัย..................................................... 

ค าชี้แจง :  
ทักษะด้านการปฏิบัติงานในอาชีพ (Professional Skills) หมายถึง ความสามารถในการปฏิบัติงานในอาชีพ(Core 

Skills) ตามภาระงาน (Job Description) ในอาชีพนั้น ๆ (Technical Skills) ได้อย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ นักศึกษาจะ
ต้องการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพตามภาระหน้าที่ของอาชีพ โดยจะต้องปฏิบัติให้ครบถ้วนตามภาระงานที่ได้รับมอบหมาย 
ซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของพี่เลี้ยงและอาจารย์นิเทศก์ องค์กรผู้ใช้บัณฑิตจะต้องก าหนดภาระงานให้นักศึกษาปฏิบัติ 
เสมือนเป็นพนักงานคนหนึ่งในองค์กรแต่ท าหน้าที่เป็นผู้ช่วยพนักงานประจ าซึ่งเป็นพี่เลี้ยง ผ่านการฝึกปฏิบัติด้วยระบบการ
เรียนรู้จริงจากการปฏิบัติงานร่วมกัน (On the Job Training) การประเมินผลจะประเมินว่า นักศึกษามีความสามารถในการ
ปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่ของอาชีพน้ันได้ครบถ้วนสมบูรณ์ตามรายวิชามากน้อยเพียงใด  

  

โปรดแสดงระดับคะแนนของท่านโดยกาเครื่องหมาย ลงในช่องหมายเลข 5, 4, 3, 2, 1 ตามความเห็นของท่านใน
แต่ละหัวข้อประเมิน  

5  หมายถึง   มากที่สุด  4  หมายถึง   มาก  
3  หมายถึง   ปานกลาง 2  หมายถึง   น้อย  
1  หมายถึง   น้อยที่สุด 

ล าดับที ่ ทักษะการปฏิบัติงาน หรือสมรรถนะที่ต้องการพัฒนา 
ระดับคะแนนที่ได้ 

5 4 3 2 1 
1.       
2.       
3.       
4.       
5.       
6.       
7.       
8.       
9.       
10.       
11.       
12.       

คะแนนเฉลีย่  

หมายเหตุ:  น าข้อมูลที่บันทึกในคู่มือฝึกอาชีพในการศึกษาระบบทวิภาคี ส าหรับนักศึกษา (อศบ.08) ที่ได้ทักษะการปฏิบัติงาน 
หรือสมรรถนะที่ต้องการพัฒนา ของนักศึกษา มาเป็นข้อมลูการประเมิน 

 ลงช่ือ…………………………………………………………….  
 (………………………………………………….) 
 ครูฝึก 
                                                                วันท่ี.......................เดือน..........................พ.ศ................. 

อศบ.09.3 
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แบบประเมินผลทักษะการปฏิบัติงานรายวิชา (PROFESSIONAL SKILLS)  

วิชา ………………..........……………สาขาวิชา………………………..………… ภาคเรียนที่ …… ปีการศึกษา ………………… 
อาจารย์ผู้สอน……………………………………..………….วิทยาลัย..................................................... 

ค าชี้แจง :  
ทักษะด้านการปฏิบัติงานในอาชีพ (Professional Skills) หมายถึง ความสามารถในการปฏิบัติงานในอาชีพ(Core 

Skills) ตามภาระงาน (Job Description) ในอาชีพน้ัน ๆ (Technical Skills) ได้อย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ นักศึกษาจะ
ต้องการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพตามภาระหน้าที่ของอาชีพ โดยจะต้องปฏิบัติให้ครบถ้วนตามภาระงานที่ได้รับมอบหมาย 
ซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของพี่เลี้ยงและอาจารย์นิเทศก์ องค์กรผู้ใช้บัณฑิตจะต้องก าหนดภาระงานให้นักศึกษาปฏิบัติ 
เสมือนเป็นพนักงานคนหนึ่งในองค์กรแต่ท าหน้าที่เป็นผู้ช่วยพนักงานประจ าซึ่งเป็นพี่เลี้ยง ผ่านการฝึกปฏิบัติด้วยระบบการ
เรียนรู้จริงจากการปฏิบัติงานร่วมกัน (On the Job Training) การประเมินผลจะประเมินว่า นักศึกษามีความสามารถในการ
ปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่ของอาชีพน้ันได้ครบถ้วนสมบูรณ์ตามรายวิชามากน้อยเพียงใด  

  

โปรดแสดงระดับคะแนนของท่านโดยกาเครื่องหมาย ลงในช่องหมายเลข 5, 4, 3, 2, 1 ตามความเห็นของท่านใน
แต่ละหัวข้อประเมิน   

5  หมายถึง   มากที่สุด  4  หมายถึง   มาก  
3  หมายถึง   ปานกลาง 2  หมายถึง   น้อย  
1  หมายถึง   น้อยที่สุด 

ล าดับที ่ ทักษะการปฏิบัติงาน หรือสมรรถนะที่ต้องการพัฒนา 
ระดับคะแนนที่ได้ 

5 4 3 2 1 
1.       
2.       
3.       
4.       
5.       
6.       
7.       
8.       
9.       
10.       
11.       
12.       

คะแนนเฉลีย่  

หมายเหตุ:  น าข้อมูลที่บันทึกในคู่มือฝึกอาชีพในการศึกษาระบบทวิภาคี ส าหรับนักศึกษา (อศบ.08) ที่ได้ทักษะการปฏิบัติงาน 
หรือสมรรถนะที่ต้องการพัฒนา ของนักศึกษา มาเป็นข้อมลูการประเมิน 

 ลงช่ือ…………………………………………………………….  
 (………………………………………………….) 
 ครูฝึก 
                                                                วันท่ี.......................เดือน..........................พ.ศ................. 

อศบ.09.3 
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แบบประเมินผลทักษะการท าโครงงาน (PROJECT SKILLS)  
ค าชี้แจง :  

ทักษะการปฏิบัติโครงงาน หมายถึง ทักษะที่แสดงถึงความสามารถของนักศึกษาที่จะปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายให้
ส าเร็จลุล่วงผ่านกระบวนการโครงงาน ทักษะนี้นักศึกษาจะต้องพิสูจน์ความสามารถในการวางแผนงาน การแก้ปัญหา การเขียน
รายงาน และการน าเสนอผลงาน ซึ่งใช้โจทย์ปัญหาจริงในสถานประกอบการ โดยผ่านการควบคุมดู แลของครูฝึกและอาจารย์
นิเทศก ์การประเมินผลจะประเมินว่า นักศึกษามีความสามารถวางแผนงาน การแก้ปัญหา การเขียนรายงาน และการน าเสนอ
ผลงาน ได้ครบถ้วนสมบูรณ์มากน้อยเพียงใด 

 

โปรดแสดงระดับคะแนนของท่านโดยกาเครื่องหมาย ลงในช่องหมายเลข 5, 4, 3, 2, 1 ตามความเห็นของท่านใน
แต่ละหัวข้อประเมิน  

5  หมายถึง   มากที่สุด  4  หมายถึง   มาก  
3  หมายถึง   ปานกลาง 2  หมายถึง   น้อย  
1  หมายถึง   น้อยที่สุด 

หัวข้อประเมิน 
ระดับคะแนนที่ได้  

5  4  3  2  1  
1. ความก้าวหน้าของโครงงาน      

1.1 อยู่ในขั้นท าความเข้าใจหัวข้อโครงงาน ศึกษาปัญหาและวัตถุประสงค์ของ
โครงงาน 

     

1.2 อยู่ในข้ันก าหนดแผนการด าเนินงานโครงงานสมบูรณ์แล้ว      
1.3 อยู่ในข้ันหาศึกษารูปแบบและค้นหาข้อมูลประกอบการท าโครงงาน      
1.4 อยู่ในข้ันการสร้างเครื่องมือหรือเตรียมพร้อมส าหรับการทดลอง      
1.5 อยู่ในข้ันทดลองและรวบรวมข้อมูลเสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้ว      
1.6 อยู่ในข้ันการวิเคราะห์ข้อมูล      
1.7 อยู่ในข้ันสรุปผลการทดลอง      
1.8 อยู่ในข้ันก าลังจัดท ารายงานฉบับสมบูรณ์      

2. ความก้าวหน้าของโครงงานที่นักศึกษาปฏิบัติเมื่อเทียบกับแผน      
2.1 ท าโครงงานได้มากกว่าแผนงานท่ีก าหนดไว้      
2.2 ท าโครงงานได้ตามแผนที่ก าหนดไว้      
2.3 ท าโครงงานได้ช้ากว่าแผนท่ีก าหนดไว้      

3. การน าเสนอ      
3.1 เสียงชัดเจน      
3.2 น าเสนอเป็นขั้นตอน      
3.3 ความถูกต้องของข้อมูล      

4. ปริมาณโครงงานและคุณภาพ      
4.1 ปริมาณโครงงานท่ีได้ปฏิบัติเมื่อเทียบกับผลงานท่ีต้องท าให้แล้วเสร็จ      
4.2 คุณภาพของโครงงานท่ีได้ปฏิบัต ิ      

คะแนนเฉลีย่  

หมายเหตุ:  น าข้อมูลที่บันทึกในแบบแบบรายงานความกา้วหน้าโครงงาน (อศบ.08.5) ของนักศึกษา ในคู่มือฝึกอาชีพใน
การศึกษาระบบทวิภาคี ส าหรับนกัศึกษา มาเป็นข้อมูลการประเมิน 

 

อศบ.09.4 
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ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาโครงงาน  

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

 
 
 
 

 ลงช่ือ…………………………………………………………….  
 (………………………………………………….) 
 ครูฝึก 

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

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

อศ.บ.09.4 
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เอกสารบันทึกข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น การน าเสนอผลงานของนักศึกษา 
และสรุปจากคู่มือฝึกอาชีพในการศึกษาระบบทวิภาคีของนักศึกษา 

ทักษะการปฏิบัติตน 
1. จุดเด่น …………………………..…….………………………….……………………..…………………………………..…………………….………… 

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

2. ปัญหาและอุปสรรค….…………....………………………………….…………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………
ข้อเสนอแนะ……………………………………................…………………………….…………..…………………….………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….………………….……………………… 
…………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………….…………………… 

ทักษะการเรียนรู้ 
1.  จุดเด่น …………………………..…….………………………..………………………..…………………………………..…………………….………… 

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

2. ปัญหาและอุปสรรค….…………....………………………………….…………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………
ข้อเสนอแนะ……………………………………................…………………………….…………..…………………….………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….………………….……………………… 
…………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………….…………………… 

ทักษะการปฏิบัติงานในอาชีพ 
1. จุดเด่น …………………………..……………………………….…………..…………..…………………………………..…………………….………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………… 
2. ปัญหาและอุปสรรค….…………………………………………….…....………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………
ข้อเสนอแนะ………………................………………………………………………….…………..…………………….………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….………………….……………………… 
…………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………….…………………… 

ทักษะการปฏิบัติโครงงาน 
1. จุดเด่น …………………………..…………………...…………………………………..…………………………………..…………………….………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………… 
2. ปัญหาและอุปสรรค….…………………….....……………………….…………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………….………………………………………………………………………………………….……………………
ข้อเสนอแนะ……………………………………………………................…………….…………..…………………….………………………………………… 
……………………………………………………………………….………………………………………………………………………………….………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………….………………….……………………… 
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ตารางสรุปผลการประเมิน ประจ าเดือน.......................... 

ที ่ ชื่อ – สกุล 

คะแนน 

คะ
แน

นร
วม

 (6
0 

คะ
แน

น)
 

คู่ม
ือน

ักศ
กึษ

า 
(1

0 
คะ

แน
น)

 

โค
รง

งา
น 

(1
0 

คะ
แน

น)
 จากแบบประเมินผลทกัษะด้านตา่งๆ 

ทักษะการ
ปฏิบัติตน 

(10 คะแนน) 

ทักษะการ
เรียนรู้ 

(10 คะแนน) 

ทักษะการ 
ปฏิบัติงานรายวิชา 

(10 คะแนน) 

ทักษะการ 
ปฏิบัติโครงงาน 
(10 คะแนน) 

1 2 3 4 5 
1             
2             
3             
4             
5             
6             
7             
8             

 
 

 
 
 
 

ลงชื่อ……………………..…………………….  
 (…………………………………….……) 
 ครูฝึก  
 วันท่ี.......................เดือน..........................พ.ศ................. 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ : ผลการประเมินเสร็จ จะสรุปเป็นฐานข้อมลูในรอบ เดือนท่ี 4 การประเมินสมบรูณ์ อาจารย์นิเทศกร์วบรวมเอกสาร
ไปประเมินผล 
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แบบบันทึกความคิดเห็นเพิ่มเติม 

ทักษะการปฏิบัติตน 

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

ทักษะการเรียนรู ้

……………………………………………..…………………….………………………………………………………………………………………
…………………………………………..…………………….…………………………………………………………………………………………
…………………………………..…………………….…………………………………………………………………………………………………
………………………………..…………………….……………………………………………………………………………………………………
……………………………..…………………….………………………………………………………………………………………………………
…………………………..…………………….…………………………………………………………………………………………………………
………………………..…………………….……………………………………………………………………………………………………………
…………………………..…………………….…………………………………………………………………………………………………………
………………………..…………………….……………………………………………………………………………………………………………
………………..…………………….……………………………………………………………………………………………………………………
……………..…………………….………………………………………………………………………………………………………………………
…………..…………………….…………………………………………………………………………………………………………………………
………..…………………….………………………………………………………………......................................………………………… 
………………………………………..…………………….………………………………...………………………………………………………… 
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ทักษะการปฏิบัติงานในอาชีพ 

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

ทักษะการปฏิบัติโครงงาน 

……………………………………………..…………………….………………………………………………………………………………………
…………………………………………..…………………….…………………………………………………………………………………………
…………………………………..…………………….…………………………………………………………………………………………………
………………………………..…………………….……………………………………………………………………………………………………
……………………………..…………………….………………………………………………………………………………………………………
…………………………..…………………….…………………………………………………………………………………………………………
………………………..…………………….……………………………………………………………………………………………………………
……………………..…………………….………………………………………………………………………………………………………………
………………………..…………………….……………………………………………………………………………………………………………
……………………..…………………….………………………………………………………………………………………………………………
……………..…………………….………………………………………………………………………………………………………………………
…………..…………………….…………………………………………………………………………………………………………………………
………..…………………….……………………………………………………………………………………………………………………………
……..…………………….………………………………………………………………………………………………………………………………
…..…………………….…………………………………………………………………...........................................……………………… 
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ภาคผนวก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1 
 

 
 




