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แบบประเมินผลการฝกประสบการณวิชาชีพ
นักศึกษาฝกประสบการวิชาชีพ
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
(สําหรับสถานประกอบการ)

สถานที่ฝกประสบการณวิชาชีพ
.............................................................................................
ชื่อนักศึกษา ................................................................................ รหัส .................................................
ที่อยูสถานที่ฝกงาน เลขที่ .......... หมู .... ซอย/ตรอก ........................................ ถนน.........................
แขวง/ตําบล .......................................... เขต/อําเภอ ...........................................จังหวัด .....................
พี่เลี้ยง / ที่ปรึกษา ........................................................ โทรศัพทที่ฝกงาน ............................................
อาจารยนิเทศ 1..................................................................2..................................................................
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ระเบียนขอมูลนักศึกษาฝกงาน
ขอมูลเกี่ยวกับนักศึกษา

ติดรูปถาย
นศ. 1 นิ้ว

1. ประวัติสวนตัว
ชื่อภาษาไทย..............................................นามสกุล...................................................
ชื่อภาษาอังกฤษ..........................................นามสกุล...................................................
รหัสนักศึกษา..............................................สาขาวิชา .................................................
ระดับ..............................คณะ................................................หมูเลือด........................
เลขบัตรประชาชน...........................................................ศาสนา..................................
วันเดือนปเกิด..................................หมูโลหิต.............โทรศัพท....................................
ชื่อ-สกุลบิดา ........................................................... อาชีพ .......................................
ชื่อ-สกุลมารดา ........................................................ อาชีพ ......................................
๒. ที่อยูปจจุบันของนักศึกษา
เลขที่ ......................................ซอย ................................... ถนน ...............................
ตําบล/แขวง ............................................... อําเภอ/เขต ...........................................
จังหวัด .................................................... รหัสไปรษณีย ............................................
โทรศัพท .......................................................
๓. ที่อยูภูมิลําเนาตามบัตรประชาชน
เลขที่ ......................................ซอย ................................... ถนน ...............................
ตําบล/แขวง ............................................... อําเภอ/เขต ...........................................
จังหวัด .................................................... รหัสไปรษณีย ............................................
โทรศัพท .......................................................
๔. เพื่อนที่สนิท คือ
ชื่อ ........................................................ นามสกุล .......................................................
เลขที่ ......................................ซอย ................................... ถนน ................................
ตําบล/แขวง ............................................... อําเภอ/เขต ............................................
จังหวัด .................................................... รหัสไปรษณีย ............................................
.
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โทรศัพท .......................................................

E-mail :................................................

๕. สุขภาพของนักศึกษา
โรคประจําตัว ..........................................................................................................................
๖. สถานภาพ
 โสด

 สมรส

 อื่นๆ.........................................................................

๗. กรณีฉุกเฉิน
บุคคลที่สามารถติดตอได ชื่อ – สกุล.......................................................................................
เลขที่ ..............ซอย ................................ ถนน ............................ตําบล/แขวง ....................
อําเภอ/เขต .................................จังหวัด ............................. รหัสไปรษณีย ..........................
โทรศัพท .......................................................
E-mail :..........................................................
๘. ความสามารถพิเศษ
(1) ..............................................................................................................................
(2) ..............................................................................................................................
(3) ..............................................................................................................................
ขอมูลเกี่ยวกับสาขาวิชา
1. อาจารยผูรับผิดชอบและประสานงาน
ประธานหลักสูตร
ชื่อ ...............................................................................................................................
อาจารยที่ปรึกษา/อาจารยนิเทศก
ชื่อ ...............................................................................................................................
2. ระยะเวลาการฝกประสบการณวิชาชีพ
เริ่มตน วันที่ ..................... เดือน .................................................... พ.ศ. ................
สิ้นสุด วันที่ ..................... เดือน .................................................... พ.ศ. .................
ขอมูลเกี่ยวกับสถานที่ฝกงาน
เพื่อใหนักศึกษาไดศึกษาขอมูลเกี่ยวกับสถานที่ฝกงานอยางแทจริง อันเปนประโยชนโดยตรงตอ
นักศึกษา และตอการปรับตัวอื่นๆ
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1. ขอมูลสถานที่ฝกงาน
ชื่อสถานที่ฝกงาน ........................................................................................................
เลขที่ ......................................ซอย ................................... ถนน ................................
ตําบล/แขวง ............................................... อําเภอ/เขต ............................................
จังหวัด .................................................... รหัสไปรษณีย ............................................
โทรศัพท ...................................................... โทรสาร ................................................
2. ชื่อหัวหนาสถานที่ฝกงาน
ชื่อ ...............................................................................................................................
ตําแหนง ......................................................................................................................
3. ผูควบคุมการฝกงาน (พี่เลี้ยง)
ชื่อ ...............................................................................................................................
ตําแหนง ......................................................................................................................
โทรศัพท................................................E-mail............................................................
16
4. วัตถุประสงคและลักษณะงานของสถานที่ฝกงาน
วัตถุประสงค
1) .................................................................................................................................
2) .................................................................................................................................
3) .................................................................................................................................
ลักษณะงานที่ไดฝกประสบการณวิชาชีพ
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
4.3 ขอมูลอื่นๆ
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
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สําหรับหัวหนางาน/พี่เลี้ยง

แบบประเมินผลการฝกประสบการณวิชาชีพ
ของนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
คําชี้แจง
1. ผูใหขอมูลในแบบประเมินนี้ตองเปนหัวหนางาน หรือพี่เลี้ยงของนักศึกษาหรือบุคคลที่ไดรับ
มอบหมายใหทําหนาที่แทน
2. แบบประเมินผลนี้มีทั้งหมด 14 ขอ เต็ม 70 คะแนนโปรดใหขอมูลครบทุกขอ เพื่อความสมบูรณ
ของการประเมินผล
3. โปรดใหคะแนนในชอง
ในแตละหัวขอการประเมิน ซึ่งแตละชองมีคะแนนเต็ม 5 คะแนน
สามารถลดหลั่นตามเกณฑประเมินดังนี้
ดีมาก ใหระดับคะแนนเทากับ
5
ดี ใหระดับคะแนนเทากับ
4
ปานกลาง ใหระดับคะแนนเทากับ
3
ตองปรับปรุง ใหระดับคะแนนเทากับ
2
ไมเปนที่นาพอใจ ใหระดับคะแนนเทากับ
1
เรียน ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
ขอแจงผลประเมินรายงานของนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพดังนี้ ดังนี้

ขอมูลทั่วไป
ชื่อ-นามสกุลนักศึกษา ______________________________ รหัสประจําตัว______________________
สาขาวิชา____________________________________คณะ_________________________________
ชื่อสถานประกอบการ________________________________________________________________
ชื่อ-นามสกุลผูประเมิน___________________________________ตําแหนง______________________
แผนก ___________________________________________________________________________
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ผลสําเร็จของงาน
หัวขอประเมิน/Items
1. คุณภาพงาน (Quality of work)
ทํางานไดถูกตองครบถวนสมบูรณ มีความประณีตเรียบรอย มีความรอบคอบ
ไมเกิดปญหาติดตามมา งานไมคางคา ทํางานเสร็จทันเวลาหรือกอนเวลาที่กําหนด
2. ปริมาณงาน (Quantity of work)
ปริมาณงานที่ปฏิบัติสําเร็จตามหนาที่หรือตามที่ไดรับมอบหมายภายในระยะเวลาที่กําหนด
(ในระดับที่นักศึกษาจะปฏิบัติได)

5 คะแนน

5 คะแนน

ความรูความสามารถ
หัวขอประเมิน/Items
3. ความสามารถในการเรียนรูและประยุกตวิชาการ (Ability to learn and apply knowledge)
5 คะแนน
ความรวดเร็วในการเรียนรู เขาใจขอมูล ขาวสาร และวิธีการทํางาน ตลอดจนการนํา
ความรูไปประยุกตใชงาน
4. วิจารณญาณและการตัดสินใจ (Judgement and decision making)
5 คะแนน
ตัดสินใจไดดี ถูกตอง รวดเร็ว มีการวิเคราะห ขอมูลและปญหาตาง ๆ อยางรอบคอบ
กอนการตัดสินใจ สามารถแกปญหาเฉพาะหนา สามารถไววางใจใหตัดสินใจไดดวยตัวเอง
5. ทักษะการสื่อสาร (Communication skills)
5 คะแนน
ความสามารถในการติดตอสื่อสาร การพูด การเขียน และการนําเสนอ (Presentation)
สามารถสื่อใหเขาใจไดงาย เรียบรอย ชัดเจน ถูกตอง รัดกุม มีลําดับขั้นตอนที่ดี
ไมกอใหเกิดความสับสนตอการทํางาน รูจักสอบถาม รูจักชี้แจงผลการปฏิบัติงานและขอขัดของใหทราบ
6. ความรูความชํานาญดานปฏิบัติการ (Practical ability)
เชน การปฏิบัติงานในภาคสนาม ในหองปฏิบัติการ

10 คะแนน

ความรับผิดชอบตอหนาที่
หัวขอประเมิน/Items
7. ความรับผิดชอบและเปนผูที่ไววางใจได (Responsibility and dependability)
5 คะแนน
ดําเนินงานใหสําเร็จลุลวงโดยคํานึงถึงเปาหมาย และความสําเร็จของงานเปนหลัก
ยอมรับผลที่เกิดจากการทํางานอยางมีเหตุผล สามารถปลอยใหทํางาน (กรณีงานประจํา)
ไดโดยไมตองควบคุมมากจนเกินไป ความจําเปนในการตรวจสอบขั้นตอนและผลงานตลอดเวลา
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สามารถไววางใจใหรับผิดชอบงานที่มากกวาเวลาประจํา สามารถไววางใจไดแทบทุกสถานการณ
หรือไมสถานการณปกติเทานั้น
8. ความสนใจ อุตสาหะในการทํางาน (Interest in work)
5 คะแนน
ความสนใจและความกระตือรือรนในการทํางาน มีความอุตสาหะ ความพยายาม
ความตั้งใจที่จะทํางานไดสําเร็จ ความมานะบากบั่น ไมยอทอตออุปสรรคและปญหา
9. ความสามารถเริ่มตนทํางานไดดวยตนเอง (Initiative or self starter)
5 คะแนน
เมื่อไดรับคําชี้แนะ สามารถเริ่มทํางานไดเอง โดยไมตองรอคําสั่ง (กรณีงานประจํา)
เสนอตัวเขาชวยงานแทบทุกอยาง มาขอรับงานใหม ๆ ไปทํา ไมปลอยเวลาวางใหลวงเลย
ไปโดยเปลา ประโยชน
10. การตอบสนองตอการสั่งการ (Response to supervision)
5 คะแนน
ยินดีรับคําสั่ง คําแนะนํา คําวิจารณ ไมแสดงความอึดอัดใจ เมื่อไดรับคําติเตือนและวิจารณ
ความรวดเร็วใจการปฏิบัติตามคําสั่ง การปรับตัวปฏิบัติตามคําแนะนํา ขอเสนอแนะและวิจารณ
ลักษณะสวนบุคคล
หัวขอประเมิน/Items
11.บุคลิกภาพและการวางตัว (Personality)
มีบุคลิกภาพและวางตัวไดเหมาะสม เชน ทัศนคติ วุฒิภาวะ ความออนนอมถอมตน
การแตงกาย กิริยาวาจา การตรงตอเวลา และอื่น ๆ

5 คะแนน

12. มนุษยสัมพันธ (Interpersonal skills)
5 คะแนน
สามารถรวมงานกับผูอื่น การทํางานเปนทีม สรางมนุษยสัมพันธไดดี เปนที่รักใคร
ชอบพอของผูรวมงาน เปนผูที่ชวยกอใหเกิดความรวมมือประสานงาน
13. ความมีระเบียบวินัย ปฏิบัติตามวัฒนธรรมขององคกร
5 คะแนน
(Discipline and adaptability to formal organization)
ความสนใจเรียนรู ศึกษา กฎระเบียบ นโยบาย ตาง ๆ และปฏิบัติตามโดยเต็มใจ
การปฏิบัติตามระเบียบบริหารงานบุคคล (การเขางาน ลางาน) การควบคุมคุณภาพ 5 ส และอื่น ๆ
14. คุณธรรมและจริยธรรม (Ethics and morality)
5 คะแนน
มีความซื่อสัตย สุจริต มีจิตใจสะอาด รูจักเสียสละ ไมเห็นแกตัว เอื้อเฟอชวยเหลือผูอื่น
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โปรดใหขอคิดเห็นที่เปนประโยชนแกนักศึกษา
จุดเดนของนักศึกษา

ขอควรปรับปรุงของนักศึกษา

ขอคิดเห็นเพิ่มเติม
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ลงชื่อผูประเมิน …………………………………………
(……………………………….................…………)
ตําแหน
ง…………………………………………
วันที่…………………………………………………

สําหรับอาจารยนิเทศก

คะแนนรวม ขอ 1-14 ________ คะแนน
(คะแนนเต็ม 70 คะแนน)
ลงชื่อ_______________________
(__________________________)
วันที่____________________

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
โทรศัพท 0-7329-9699 ตอ 52300

