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1. มีทศั นคติที่ดีต่อวิชาชีพ
1
แสดงออกถึงความไม่พึงพอใจต่อการปฏิ บตั ิหน้าที่ หรื อไม่พึงพอใจต่อลักษณะ
และการปฏิบตั ิหน้าที่
ของงานที่ได้รับมอบหมายทุกครั้งเมื่อปฏิบตั ิหน้าที่
2
แสดงออกถึงความไม่พึงพอใจใจต่อการปฏิบตั ิหน้าที่ หรื อไม่พึงพอใจต่อลักษณะ
ของงานที่ได้รับมอบหมายบางครั้ง หรื อบางภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
3
ปฏิบตั ิหน้าที่โดยไม่แสดงออกถึงความไม่พึงพอใจต่อภาระที่ได้รับมอบหมายแต่
ขาดความกระตื อ รื อ ร้ น หรื อ ขาดความสนใจ หรื อ ขาดความภาคภู มิ ใ จในการ
ปฏิบตั ิงาน
4
ปฏิบตั ิหน้าที่โดยไม่แสดงออกถึงความไม่พึงพอใจต่อภาระที่ได้รับมอบหมายและ
ปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความกระตือรื อร้น หรื อมีความสนใจ หรื อมีความภาคภูมิใจใน
การปฏิบตั ิงานพอสมควร
5
ปฏิบตั ิหน้าที่โดยไม่แสดงออกถึงความไม่พึงพอใจต่อภาระที่ได้รับมอบหมายและ
ปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความกระตือรื อร้น หรื อมีความสนใจในการปฏิบตั ิงานอย่างมาก
และแสดงออกถึงความสุข หรื อความภาคภูมิใจที่ปฏิบตั ิงานได้ลุล่วงทุกครั้งที่ได้รับ
มอบหมาย
2. มีความรับผิดชอบต่อ
1
เมื่อได้รับมอบหมายหน้าที่ไม่สามารถปฏิบตั ิให้สาํ เร็ จตามที่กาํ หนดไว้หรื อสําเร็ จ
ภาระที่รับมอบหมาย
ทันกําหนดแต่ไม่ได้มาตรฐาน มากกว่า 4 ครั้ง หรื อ มีคุณภาพของงานอยูใ่ นระดับ
ตํ่า หรื อ ต้องแก้ไข ปรับปรุ ง คุณภาพของงานมากกว่า ร้อยละ 80 ของเนื้ องานที่
ได้รับมอบหมาย
2
เมื่อได้รับมอบหมายหน้าที่ไม่สามารถปฏิบตั ิให้สาํ เร็จตามที่กาํ หนดไว้หรื ออสําเร็ จ
ทันกําหนดแต่ไม่ได้มาตรฐานไม่เกิน 1-3 ครั้ง หรื อ มีคุณภาพของงานอยู่ในระดับ
ตํ่า หรื อ ต้องแก้ไข ปรับปรุ ง คุณภาพของงานระหว่างร้อยละ 50-70 ของเนื้องานที่
ได้รับมอบหมาย
3
เมื่อได้รับมอบหมายหน้าที่ไม่สามารถปฏิบตั ิให้สาํ เร็จตามที่กาํ หนดไว้หรื ออสําเร็ จ
ทันกําหนดแต่ไม่ได้มาตรฐานไม่เกิน 1-3 ครั้ง หรื อ มีคุณภาพของงานอยู่ในระดับ
ปานกลาง หรื อ ต้องแก้ไข ปรับปรุ ง คุณภาพของงานระหว่างร้อยละ 20-40 ของ
เนื้องานที่ได้รับมอบหมาย
4
เมื่อได้รับมอบหมายหน้าที่ไม่สามารถปฏิบตั ิให้สาํ เร็ จตามที่กาํ หนดไว้หรื อสําเร็ จ
ทันกําหนดแต่ไม่ได้มาตรฐานไม่เกิน 1-2 ครั้ง หรื อ มีคุณภาพของงานอยู่ในระดับ
ปานกลางถึงสู ง หรื อ ต้องแก้ไข ปรับปรุ ง คุณภาพของงานไม่เกิน ร้อยละ 10 ของ
เนื้องานที่ได้รับมอบหมาย
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เมื่อได้รับมอบหมายหน้าที่ไม่สามารถปฏิบตั ิให้สาํ เร็จตามที่กาํ หนดไว้หรื ออสําเร็ จ
ทันกําหนดแต่ไม่ได้มาตรฐานไม่เกิ น 1 ครั้ง หรื อ มี คุณภาพของงานอยู่ในระดับ
ปานกลางถึงสู ง หรื อ ต้องแก้ไข ปรับปรุ ง คุณภาพของงานไม่เกิ น ร้อยละ 5 ของ
เนื้ องานที่ ได้รับมอบหมาย หรื อไม่ ตอ้ งแก้ไข หรื อ แก้ไขน้อยมาก หรื อ มี ระดับ
คุณภาพมาตรฐานของงานที่แสดงออกถึงความใส่ ใจต่อการทํางานตามดุลยพินิจ
ของผูค้ วบคุม
การแต่งกายขณะเข้าปฏิบตั ิหน้าที่ไม่เรี ยบร้อย ไม่เหมาะสมกับกาลเทศะ หรื อ ไม่
ถูกต้องตามระเบียบของสถานที่ฝึกงานมากกว่า 4 ครั้ง หรื อ ได้รับการตักเตือนใน
เรื่ องดังกล่าวบ่อยครั้ง
การแต่งกายขณะเข้าปฏิบตั ิหน้าที่ไม่เรี ยบร้อย ไม่เหมาะสมกับกาลเทศะ หรื อ ไม่
ถูกต้องตามระเบียบของสถานที่ฝึกงานไม่เกิ น 3 ครั้ง หรื อ ได้รับการตักเตือนใน
เรื่ องดังกล่าวบ้าง
การแต่งกายขณะเข้าปฏิบตั ิหน้าที่ไม่เรี ยบร้อย ไม่เหมาะสมกับกาลเทศะ หรื อ ไม่
ถูกต้องตามระเบียบของสถานที่ฝึกงานไม่เกิ น 2 ครั้ง หรื อ ได้รับการตักเตือนใน
เรื่ องดังกล่าวบ้าง
การแต่งกายขณะเข้าปฏิบตั ิหน้าที่ไม่เรี ยบร้อย ไม่เหมาะสมกับกาลเทศะ หรื อ ไม่
ถูกต้องตามระเบียบของสถานที่ฝึกงานไม่เกิ น 1 ครั้ง หรื อ ได้รับการตักเตือนใน
เรื่ องดังกล่าวน้อยมาก
การแต่ ง กายขณะเข้า ปฏิ บ ัติ มี ค วามเรี ยบร้ อ ย และเหมาะสมกับ กาลเทศะ หรื อ
ถูกต้องตามระเบียบของสถานที่ฝึกงานทุกครั้ง หรื อ ไม่เคยได้รับการตักเตือนใน
เรื่ องดังกล่าวเลย
ไม่ตรงต่อเวลานัดหมายส่งภาระงาน หรื อ เข้างานไม่ตรงเวลาตามที่กาํ หนดมากกว่า
4 ครั้ง หรื อได้รับการตักเตือนในเรื่ องดังกล่าวบ่อยครั้ง
ไม่ตรงต่อเวลานัดหมายส่ งภาระงาน หรื อ เข้างานไม่ตรงเวลาตามที่กาํ หนดไม่เกิน
3 ครั้ง หรื อได้รับการตักเตือนในเรื่ องดังกล่าวบ้าง
ไม่ตรงต่อเวลานัดหมายส่ งภาระงาน หรื อ เข้างานไม่ตรงเวลาตามที่กาํ หนดไม่เกิน
2 ครั้ง หรื อได้รับการตักเตือนในเรื่ องดังกล่าวบ้าง
ไม่ตรงต่อเวลานัดหมายส่ งภาระงาน หรื อ เข้างานไม่ตรงเวลาตามที่กาํ หนดไม่เกิน
1 ครั้ง หรื อได้รับการตักเตือนในเรื่ องดังกล่าวน้อยมาก
ตรงต่ อ เวลานัด หมายส่ งภาระงาน หรื อ เข้างานตรงเวลาตามที่ ก ําหนดทุ ก ครั้ ง
หรื อไม่เคยได้รับการตักเตือนในเรื่ องดังกล่าวเลย
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มีกริ ยา วาจา มารยาท ที่ไม่สุภาพ ไม่เหมาะสมกับกาลเทศะ และบุคคล เป็ นประจํา
หรื อได้รับการตักเตือนในเรื่ องดังกล่าวมากกว่า 4 ครั้ง
มีกริ ยา วาจา มารยาท ที่ไม่สุภาพ ไม่เหมาะสมกับกาลเทศะ และบุคคล น้อยครั้ง
หรื อได้รับการตักเตือนในเรื่ องดังกล่าวไม่เกิน 3 ครั้ง
มีกริ ยา วาจา มารยาท ที่สุภาพเหมาะสมกับกาลเทศะ และบุคคลพอใช้ หรื อได้รับ
การตักเตือนในเรื่ องดังกล่าวระหว่าง 1-2 ครั้ง
มีกริ ยา วาจา มารยาท ที่สุภาพ เหมาะสมกับกาลเทศะ และบุคคล หรื อได้รับการ
ตักเตือนในเรื่ องดังกล่าวไม่เกิน 1 ครั้ง
มี ก ริ ยา วาจา มารยาท ที่ สุ ภ าพเหมาะสมกับ กาลเทศะ และบุ ค คล ทุ ก ครั้ งที่
ปฏิบตั ิงาน หรื อไม่เคยได้รับการตักเตือนในเรื่ องดังกล่าว
ไม่สนใจต่อการการปฏิบตั ิตนตามข้อกําหนด หรื อระเบียบของสถานที่ฝึกงาน หรื อ
ไม่ ท ราบข้อ กําหนดที่ สําคัญ ของสถานที่ ฝึกงานเลย และแม้ได้รับ การตักเตื อ น
บ่อยครั้งก็ยงั พบการฝ่ าฝื นอยู่เป็ นประจํา หรื อ ได้รับการตักเตือนในเรื่ องดังกล่าว
มากกว่า 5 ครั้ง หรื อ ไม่มีความซื่อสัตย์สุจริ ตในการปฏิบตั ิงาน
ปฏิบตั ิตนตามข้อกําหนด หรื อระเบียบของสถานที่ฝึกงาน และทราบข้อกําหนด/
ระเบียบที่สาํ คัญบ้าง แต่ไม่ปฏิบตั ิอย่างครอบคลุมทั้งหมด หรื อพบการฝ่ าฝื นโดย
เจตนาอยูบ่ า้ ง หรื อ ได้รับการตักเตือนในเรื่ องดังกล่าวไม่เกิน 3 ครั้ง
ปฏิบตั ิตนตามข้อกําหนด หรื อระเบียบของสถานที่ฝึกงาน และทราบข้อกําหนด/
ระเบียบที่สาํ คัญแต่ไม่ปฏิบตั ิอย่างครอบคลุมทั้งหมด หรื อพบการฝ่ าฝื นโดยเจตนา
น้อยครั้ง หรื อ ได้รับการตักเตือนในเรื่ องดังกล่าวระหว่าง 1-2 ครั้ง
ปฏิบตั ิตนตามข้อกําหนด หรื อระเบียบของสถานที่ฝึกงาน และทราบข้อกําหนด/
ระเบียบที่สาํ คัญ และพยายามจะปฏิบตั ิตนให้ครอบคลุม ซึ่ งการฝ่ าฝื นมาจากความ
ไม่ต้ งั ใจ หรื อมีความสุ ดวิสยั หรื อ ได้รับการตักเตือนในเรื่ องดังกล่าวน้อยมาก (ไม่
เกิน 1 ครั้ง)
ปฏิบตั ิตนตามข้อกําหนด หรื อระเบียบของสถานที่ฝึกงาน และทราบข้อกําหนด/
ระเบียบที่สาํ คัญไม่เคยฝ่ าฝื น หรื อ ได้รับการตักเตือนในเรื่ องดังกล่าว หรื อ หากฝ่ า
ฝื นเกิดจากเหตุสุดวิสยั ที่สาํ คัญเท่านั้น หรื อมีความซื่อสัตย์สุจริ ตในการปฏิบตั ิงาน
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ไม่แสดงออกถึงจิตสาธารณะ หรื อไม่เคยสละความสุ ขสบายเพื่อช่วยเหลือสถานที่
ฝึ กงานในเรื่ องต่างๆของส่ วนรวม หรื อ ไม่สนใจกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ใดๆที่
จัดขึ้นเพื่อส่วนรวมของสถานที่ฝึกงาน
แสดงออกถึงจิตสาธารณะ หรื อสละความสุ ขสบายเพื่อช่วยเหลือสถานที่ฝึกงานใน
เรื่ องต่างๆของส่ วนรวม หรื อ สนใจกิ จกรรมบําเพ็ญ ประโยชน์ใดๆที่ จดั ขึ้ น เพื่ อ
ส่วนรวมของสถานที่ฝึกงานบ้าง ตามที่ตนพอใจ
แสดงออกถึงจิตสาธารณะ หรื อสละความสุ ขสบายเพื่อช่วยเหลือสถานที่ฝึกงานใน
เรื่ องต่างๆของส่ วนรวม หรื อ สนใจกิ จกรรมบําเพ็ญ ประโยชน์ใดๆที่ จดั ขึ้ น เพื่ อ
ส่วนรวมของสถานที่ฝึกงานบ่อยครั้ง ตามที่จะสะดวกช่วยเหลือ
แสดงออกถึงจิตสาธารณะ หรื อสละความสุ ขสบายเพื่อช่วยเหลือสถานที่ฝึกงานใน
เรื่ องต่างๆของส่ วนรวม หรื อ สนใจกิ จกรรมบําเพ็ญ ประโยชน์ใดๆที่ จดั ขึ้ น เพื่ อ
ส่วนรวมของสถานที่ฝึกงานทุกครั้ง
แสดงออกถึงจิตสาธารณะ หรื อสละความสุ ขสบายเพื่อช่วยเหลือสถานที่ฝึกงานใน
เรื่ องต่างๆของส่ วนรวม หรื อ สนใจกิ จกรรมบําเพ็ญ ประโยชน์ใดๆที่ จดั ขึ้ น เพื่ อ
ส่ วนรวมของสถานที่ฝึกงานทุกครั้ง และมีความกระตือรื อร้น ความพยายาม ความ
มุ่งมัน่ และความใส่ใจ ในการช่วยเหลือส่วนรวมทุกครั้ง

 ด้ านความรู้ ความสามารถในการปฏิบัตงิ าน
รายละเอียดของการ
ค่า
รายละเอียดของการให้ คะแนน
ประเมิน
คะแนน
8. เข้าใจภาพรวมของ
1
ไม่เข้าใจลักษณะงาน หรื อพันธกิจของสถานที่ฝึกงาน รวมถึงการไม่เข้าใจบทบาท
หน้าที่ภาระรับผิดชอบของตน หรื อ เมื่อสอบถามถึงภาพรวมการทํางานและพันธ
หน่วยงาน/สถานที่ฝึกงาน
และความเข้าใจบาทหน้าที่
กิ จ ของสถานที่ ฝึ กงาน และบทบาทหน้าที่ ค วามรั บ ผิดชอบไม่ ส ามารถอธิ บ าย
ของภาระงาน หรื อภาระ
รายละเอียดได้
รับผิดชอบ
2
เข้าใจลักษณะงาน หรื อพันธกิจของสถานที่ฝึกงาน รวมถึงการเข้าใจบทบาทหน้าที่
ภาระรับผิดชอบของตนบ้าง หรื อ เมื่อสอบถามถึงภาพรวมการทํางานและพันธกิจ
ของสถานที่ฝึกงาน และบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบสามารถอธิ บายรายละเอียด
ได้บางส่วน แต่ขาดความชัดเจน
3
เข้าใจลักษณะงาน หรื อพันธกิจของสถานที่ฝึกงาน รวมถึงการเข้าใจบทบาทหน้าที่
ภาระรับผิดชอบของตนพอสมควร หรื อ เมื่อสอบถามถึงภาพรวมการทํางานและ
พันธกิ จของสถานที่ ฝึกงาน และบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบสามารถอธิ บาย
รายละเอียดได้เป็ นส่วนใหญ่ แต่ยงั มีบางประเด็นที่ขาดชัดเจน
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ประเมิน

ค่า
คะแนน
4

5

9. การเรี ยนรู้ระบบงาน
และภาระรับผิดชอบของ
ตน

1

2

3

4

5

รายละเอียดของการให้ คะแนน
เข้าใจลักษณะงาน หรื อพันธกิจของสถานที่ฝึกงาน รวมถึงการเข้าใจบทบาทหน้าที่
ภาระรับผิดชอบของตนได้ดี หรื อ เมื่อสอบถามถึงภาพรวมการทํางานและพันธกิจ
ของสถานที่ฝึกงาน และบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบสามารถอธิ บายรายละเอียด
ได้อย่างละเอียด
เข้าใจถึงลักษณะงาน หรื อพัน ธกิ จของสถานที่ ฝึกงาน รวมถึ งการเข้าใจบทบาท
หน้าที่ภาระรับผิดชอบของตนได้ดี หรื อ เมื่อสอบถามถึงภาพรวมการทํางานและ
พันธกิ จของสถานที่ ฝึกงาน และบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบสามารถอธิ บาย
รายละเอี ยดได้อ ย่างละเอี ยด และสามารถขยายความเชื่ อ มโยงไปสู่ ส่ วนอื่ น ๆที่
เกี่ยวข้องกับสถานที่ฝึกงาน
เรี ยนรู้ งานและภาระรับผิดชอบของตนช้ามาก หรื อไม่ เข้าใจต่ อระบบงาน และ
ภาระรั บ ผิ ด ชอบของตนต้อ งสอบถามผูค้ วบคุ ม หรื อ ผูค้ วบคุ ม ต้อ งคอยชี้ แจง
รายละเอียดทุกครั้ง หรื อ เรี ยนรู้งานและภาระรับผิดชอบของตนใช้เวลาเกินกว่า 3
สัปดาห์
เรี ย นรู้ ง านและภาระรั บ ผิ ด ชอบของตนได้พ อสมควร หรื อ มี ค วามเข้า ใจต่ อ
ระบบงาน และภาระรับผิดชอบของตนแต่ตอ้ งสอบถามผูค้ วบคุมบ่อยครั้ง หรื อ
เรี ยนรู้งานและภาระรับผิดชอบของตนใช้เวลาประมาณไม่เกิน 3 สัปดาห์
เรี ยนรู้งานและภาระรับผิดชอบของตนได้ หรื อมีความเข้าใจระบบงาน และภาระ
รับผิดชอบของตนและสอบถามผูค้ วบคุมเป็ นครั้งคราว หรื อ เรี ยนรู้งานและภาระ
รับผิดชอบของตนใช้เวลาประมาณไม่เกิน 2 สัปดาห์
เรี ยนรู้ งานและภาระรับผิดชอบของตนได้เร็ ว หรื อมี ความเข้าใจระบบงาน และ
ภาระรั บ ผิด ชอบของตนและสอบถามผูค้ วบคุ ม เมื่ อ สงสัยในประเด็น ปลี ก ย่อ ย
เท่านั้น หรื อ เรี ยนรู้งานและภาระรับผิดชอบของตนใช้เวลาไม่เกิน 2 สัปดาห์
เรี ยนรู้ งานและภาระรับผิดชอบของตนได้เร็ ว หรื อมี ความเข้าใจระบบงาน และ
ภาระรับผิดชอบของตนและสอบถามผูค้ วบคุมเมื่ อมี ปัญหาใหม่ๆ หรื อประเด็น
ใหม่ๆเท่านั้น หรื อ เรี ยนรู้งานและภาระรับผิดชอบของตนใช้เวลาไม่เกิน 1 สัปดาห์
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10. ความสามารถในการ
ปฏิบตั ิงานตามมอบหมาย

ค่า
คะแนน
1

รายละเอียดของการให้ คะแนน
ไม่สามารถปฏิบตั ิงานตามที่ได้รับมอบหมายให้ลุล่วงได้ตามมาตรฐานและเวลาที่
กําหนด หรื อผูม้ อบหมายมีความพึงพอใจตํ่าต่อคุณภาพของงานเป็ นประจํา หรื อ ไม่
สามารถปฏิบตั ิงานได้ลุล่วงตามที่มอบหมายในเชิ งคุ ณภาพงาน และไม่ตรงเวลาที่กาํ หนด
มากกว่า 4 ครั้ง

2

3

4

5

11. การแก้ไขปัญหา หรื อ
สถานการณ์เฉพาะหน้า

1

2

3

4

สามารถปฏิบตั ิงานตามที่ได้รับมอบหมายให้ลุล่วงได้ตามมาตรฐานแต่ไม่ทนั ต่อ
เวลาที่กาํ หนด หรื อทันต่อเวลาที่กาํ หนดแต่ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ที่มอบหมาย
หรื อ ผูม้ อบหมายมี ความพึ งพอใจตํ่าต่ อ คุ ณ ภาพของงานเป็ นบ่ อยครั้ง หรื อ ไม่
สามารถปฏิบตั ิงานได้ลุล่วงตามที่มอบหมายในเชิงคุณภาพ และระยะเวลาระหว่าง
3-4 ครั้ง
สามารถปฏิ บตั ิ งานตามที่ ได้รับมอบหมายให้ลุ ล่วงได้ต ามมาตรฐานและเวลาที่
กําหนดพอควร หรื อผูม้ อบหมายมีความพึงพอใจต่อคุณภาพงานปานกลาง หรื อ ไม่
สามารถปฏิบตั ิงานได้ลุล่วงตามที่มอบหมายในเชิ งคุณภาพ และระยะเวลาไม่เกิน
กว่า 3 ครั้ง
สามารถปฏิ บตั ิ งานตามที่ ได้รับมอบหมายให้ลุ ล่วงได้ต ามมาตรฐานและเวลาที่
กําหนดได้ดี หรื อผูม้ อบหมายมีความพึงพอใจต่อคุณภาพงานมาก หรื อ ไม่สามารถ
ปฏิบตั ิงานได้ลุล่วงตามที่มอบหมายในเชิงคุณภาพ และระยะเวลาไม่เกินกว่า 2 ครั้ง
สามารถปฏิ บตั ิ งานตามที่ ได้รับมอบหมายให้ลุ ล่วงได้ต ามมาตรฐานและเวลาที่
กําหนดได้ดีมาก หรื อผูม้ อบหมายมี ความพึ งพอใจต่ อคุณภาพงานมาก หรื อ ไม่
สามารถปฏิบตั ิงานได้ลุล่วงตามที่มอบหมายในเชิ งคุณภาพ และระยะเวลาไม่เกิน
กว่า 1 ครั้ง หรื อไม่เคยเกิดขึ้นเลย
ไม่สามารถแก้ไขสถานการณ์/ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดว้ ยตนเองเลย หรื อไม่มีทกั ษะที่
จะบริ หารจัดการปั ญหาที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้า ต้องรอคําสั่ง หรื อ รอการแก้ไขจากผู้
ควบคุมตลอดระยะเวลาที่ปฏิบตั ิงาน
สามารถแก้ไขสถานการณ์/ปั ญหาเฉพาะหน้าได้ดว้ ยตนเองบ้าง หรื อมีทกั ษะที่จะ
บริ ห ารจัดการปั ญ หาที่ เกิ ด ขึ้น เฉพาะหน้าแต่ไม่ เหมาะสมกับสภาพปั ญ หา หรื อ
สถานการณ์ที่เกิดขึ้นมากนัก หรื อ มีความเชื่องช้าไม่ทนั การณ์
สามารถแก้ไ ขสถานการณ์ /ปั ญ หาเฉพาะหน้าได้ด้ว ยตนเอง หรื อ มี ท ัก ษะที่ จ ะ
บริ หารจัดการปั ญ หาที่ เกิ ด ขึ้น เฉพาะหน้า และสอดคล้องกับ สภาพปั ญ หา หรื อ
สถานการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ยงั มีความเชื่องช้า
สามารถแก้ไ ขสถานการณ์ /ปั ญ หาเฉพาะหน้าได้ด้ว ยตนเอง หรื อ มี ท ัก ษะที่ จ ะ
บริ หารจัดการปั ญ หาที่ เกิ ด ขึ้น เฉพาะหน้า และสอดคล้องกับ สภาพปั ญ หา หรื อ
สถานการณ์ที่เกิดขึ้นและทันต่อการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์
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ประเมิน

12. ทักษะการใช้ภาษา
(ภาษาไทยและ/หรื อ
ภาษาต่างประเทศ)

ค่า
คะแนน
5

1

2

3

4

5

รายละเอียดของการ

ค่า

รายละเอียดของการให้ คะแนน
สามารถแก้ไ ขสถานการณ์ /ปั ญ หาเฉพาะหน้าได้ด้ว ยตนเอง หรื อ มี ท ัก ษะที่ จ ะ
บริ หารจัดการปั ญ หาที่ เกิ ด ขึ้น เฉพาะหน้า และสอดคล้องกับ สภาพปั ญ หา หรื อ
สถานการณ์ ที่ เกิ ด ขึ้ น และทัน ต่ อ การเปลี่ ย นแปลงสถานการณ์ และสามารถ
คาดการณ์ถึงปัญหาที่จะเกิดขึ้นติดตามมา พร้อมวางแนวทางแก้ไขในเบื้องต้น
มี ความรู้ เกี่ ยวกับทักษะการใช้ภาษาไทย และ/หรื อ ทักษะภาษาต่ างประเทศใน
ระดับตํ่า ไม่สามารถติดต่อสื่ อสารกับชาวไทยด้วยภาษาทางการที่เหมาะสม และ/
หรื อ ไม่สามารถติดต่อสื่ อสารกับชาวต่างชาติดว้ ยภาษาสากล หรื อภาษาประเทศ
นั้น ได้ ผูค้ วบคุมต้องคอยช่ วยเหลื อ หรื อ ไม่ให้ปฏิ บตั ิ งานที่ เกี่ ยวข้องกับการใช้
ภาษาทั้งภาษาไทย และ/หรื อภาษาต่างประเทศเลย
มี ความรู้ เกี่ ยวกับทักษะการใช้ภาษาไทย และ/หรื อ ทักษะภาษาต่ างประเทศใน
ระดับพอใช้ สามารถติดต่อสื่ อสารกับชาวไทยด้วยภาษาทางการที่เหมาะสม และ/
หรื อชาวต่างชาติดว้ ยภาษาสากล หรื อภาษาประเทศนั้นได้ในเบื้องต้น
มีความรู้เกี่ยวกับทักษะการใช้ภาษาไทย และ/หรื อ ภาษาต่างประเทศในระดับพอใช้
สามารถติ ด ต่ อ สื่ อ สารกับ ชาวไทยด้ว ยภาษาทางการที่ เหมาะสม และ/หรื อ
ชาวต่ างชาติ ด้วยภาษาสากล หรื อภาษาประเทศนั้น ได้ในเบื้ องต้น และพยายาม
เรี ยนรู้ หรื อ แสดงออกถึงความพยายามในการพัฒนาตนเองในระหว่างการปฏิบตั ิ
หน้าที่
มีความรู้เกี่ ยวกับทักษะการใช้ภาษาไทย และ/หรื อ ภาษาต่างประเทศในระดับดี
สามารถติ ด ต่ อ สื่ อ สารกับ ชาวไทยด้ว ยภาษาทางการที่ เหมาะสม และ/หรื อ
ชาวต่างชาติดว้ ยภาษาสากล หรื อภาษาประเทศนั้นได้อย่างเหมาะสม และพยายาม
เรี ยนรู้ หรื อแสวงหาความรู้ในขั้นสูงต่อไป
มีความรู้เกี่ ยวกับทักษะการใช้ภาษาไทย และ/หรื อ ภาษาต่างประเทศในระดับดี
สามารถติดต่อสื่ อสารกับชาวไทยด้วยภาษาทางการที่เหมาะสม และ/หรื อ สามารถ
ติดต่อสื่ อสารกับชาวต่างประเทศด้วยภาษาสากล หรื อภาษาประเทศนั้นได้ในอย่าง
เหมาะสม และพยายามเรี ยนรู้ หรื อแสวงหาความรู้ในขั้นสู งต่อไป อีกทั้งมีมีทกั ษะ
ทางภาษาหลากหลายภาษา

รายละเอียดของการให้ คะแนน
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13. ความสามารถด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ

คะแนน
1

2
3
4

5

14. ความคิดริ เริ่ มสร้าง
สรรค์ในการปฏิบตั ิงาน

1

2
3

4

5

มีทกั ษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศตํ่ามาก หรื อ ขาดความคล่องแคล่ว หรื อ มี
ความรู้พ้ืนฐานในโปรแกรมที่จาํ เป็ นต้องทราบ/โปรแกรมพื้นฐานตํ่ามาก หรื อไม่รู้
เลย
มีทกั ษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพอควร สามารถใช้โปรแกรมพื้นฐานได้บา้ ง
และสามารถค้นหาข้อมูลได้ในเบื้องต้น
มีทกั ษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศปานกลาง สามารถใช้โปรแกรมพื้นฐานได้ดี
สามารถค้นหาข้อมูลได้ดี
มีทกั ษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้ดี สามารถใช้โปรแกรมพื้นฐานได้ดี และ
มี ค วามรู้ เกี่ ย วกับ โปรแกรมเฉพาะ หรื อ โปรแกรมที่ ส นับ สนุ น การทํา งาน และ
สามารถค้นหาข้อมูลได้ตรงตามมอบหมาย และเป็ นข้อมูลที่มีคุณภาพ เชื่อถือได้
มีทกั ษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้ดี สามารถใช้โปรแกรมพื้นฐานได้ดี และ
มี ค วามรู้ เกี่ ย วกับ โปรแกรมเฉพาะ หรื อ โปรแกรมที่ ส นั บ สนุ น การทํา งานได้ดี
ตลอดจนสามารถค้นหาข้อมูลได้ตรงตามมอบหมาย และเป็ นข้อมูลที่ มีคุณภาพมี
ความเชื่อถือได้ รวมถึง สามารถจัดเก็บและนําเสนอได้อย่างเป็ นระบบ
ไม่มีความริ เริ่ มสร้างสรรค์ในงาน หรื อภาระรับผิดชอบ ทํางานตามคําสัง่ เท่านั้น และ
การมอบหมายงานต้อ งมอบหมายอย่างละเอี ย ด หรื อ ควบคุ ม ดู แ ลใกล้ชิ ด จึ ง จะ
สามารถทําให้สาํ เร็จตามวัตถุประสงค์ของงาน
มี ค วามริ เริ่ ม สร้ างสรรค์ในงาน หรื อ ภาระรั บ ผิด ชอบในเบื้ อ งต้น แต่ ต ้อ งอาศัยผู้
ควบคุมชี้แจง หรื ออธิบายรายละเอียดพอสมควร
มีความริ เริ่ มสร้างสรรค์ในงาน หรื อภาระรับผิดชอบพอสมควร สามารถออกแบบ
วิธี ก าร หรื อ แนวทางในเบื้ อ งต้น ที่ ส่ ง เสริ ม ให้ ก ารทํางานมี คุ ณ ภาพและทัน ตาม
กําหนด
มีความริ เริ่ มสร้างสรรค์ในงาน หรื อภาระรับผิดชอบระดับดี สามารถออกแบบวิธีการ
หรื อ แนวทางที่ ส่งเสริ ม ให้การทํางานมี คุณ ภาพและทัน ตามกําหนด และมี ความ
น่าสนใจ
มีความริ เริ่ มสร้างสรรค์ในงาน หรื อภาระรับผิดชอบระดับดีมาก สามารถออกแบบ
วิธีการ หรื อแนวทางที่ ส่งเสริ มให้การทํางานมี คุณ ภาพและทัน ตามกําหนดได้ใน
เบื้องต้น มีความน่าสนใจ และผสานองค์ความรู้ในหลายลักษณะ หรื อหลายศาสตร์
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ประเมิน
15. มีทกั ษะการสื่ อสารที่ดี

ค่า
คะแนน
1

2
3
4
5

16. สามารถประยุกต์องค์
ความรู้ที่มี สู่การปฏิบตั ิงาน

1

2

รายละเอียดของการให้ คะแนน
มีความสามารถในการสื่ อสารตํ่ามาก เช่น การฟังเมื่อมอบหมายงานไม่สามารถจับ
ประเด็นได้ หรื อ การพูดที่ไม่สามารถอธิ บายความคิดของตนได้ หรื อ การเขียนที่
ไม่สื่อความตามต้องการของตน
มีความสามารถในการสื่ อสาร คือ พอที่จะสื่ อสารได้ แต่ยงั ขาดการจัดเรี ยงอย่างเป็ น
ระบบ และไม่สามารถเลือกใช้วิธีการ หรื อ คําที่เหมาะสมเท่าที่ควร
มี ความสามารถในการสื่ อ สาร และมี การจัด เรี ยงอย่างเป็ นระบบ แต่ ยงั และไม่
สามารถเลือกใช้วิธีการ หรื อ คําที่เหมาะสมเท่าที่ควร
มีความสามารถในการสื่ อสารในระดับดี มีการจัดเรี ยงอย่างเป็ นระบบ และเลือกใช้
วิธีการ หรื อคําที่เหมาะสม
มีความสามารถในการสื่ อสารในระดับดี มีการจัดเรี ยงอย่างเป็ นระบบ และเลือกใช้
วิธีการ หรื อคําที่เหมาะสม รวมถึงมีพฒั นาการในเชิงบวกอย่างต่อเนื่ องที่สงั เกตได้
จากการปฏิบตั ิงาน
ไม่แสดงออกถึงความสามารถในการนําเอาองค์ความรู้ในตนที่มี สู่ การปฏิบตั ิงาน
หรื อ สู่การบริ หารจัดการสถานการณ์ต่างๆในระหว่างการฝึ กงาน อาจสังเกตได้จาก
บันทึกการทํางาน หรื อจากคุณภาพของผลงาน หรื อ จากการสนทนา ที่ไม่สะท้อน
ถึงการประยุกต์ใช้องค์ความรู้
แสดงออกถึงความสามารถในการนําเอาองค์ความรู้ในตนที่มีสู่การปฏิบตั ิงาน หรื อ
บริ หารจัดการสถานการณ์ต่างๆในระหว่างการฝึ กงาน อาจสังเกตได้จาก บันทึ ก
การทํางาน หรื อจากคุณภาพของผลงาน หรื อ จากการสนทนา ที่ สะท้อนถึงการ
ประยุกต์ใช้องค์ความรู ้ในระดับเบื้องต้น คือ มีความรู ้ หรื อความเข้าใจสามาถนําสู่ การปฏิบตั ิ
แต่ไม่ได้พลิกแพลง หรื อไม่สามารถวิเคราะห์สังเคราะห์ได้

3

แสดงออกถึงความสามารถในการนําเอาองค์ความรู้ในตนที่มีสู่การปฏิบตั ิงาน หรื อ
บริ หารจัดการสถานการณ์ต่างๆในระหว่างการฝึ กงาน อาจสังเกตได้จาก บันทึกการ
ทํางาน หรื อจากคุณภาพของผลงาน หรื อ จากการสนทนา ที่สะท้อนถึงการประยุกต์ใช้องค์
ความรู ้ในระดับดี คือ มีความรู ้ หรื อความเข้าใจสามารถนําสู่ การปฏิบตั ิและสามารถวิเคราะห์
สังเคราะห์ได้การปฏิบตั ิงานให้เกิดเป็ นความรู ้/ประสบการณ์ใหม่

4

แสดงออกถึงความสามารถในการนําเอาองค์ความรู้ในตนที่มีสู่การปฏิบตั ิงาน หรื อ
บริ หารจัดการสถานการณ์ต่างๆในระหว่างการฝึ กงาน อาจสังเกตได้จาก บันทึ ก
การทํางาน หรื อจากคุณภาพของผลงาน หรื อ จากการสนทนา ที่ สะท้อนถึงการ
ประยุกต์ใช้องค์ความรู้ในระดับดี คือ มีความรู้ หรื อความเข้าใจสามารถนําสู่ การ
ปฏิ บ ัติ แ ละสามารถวิ เคราะห์ สัง เคราะห์ ไ ด้ก ารปฏิ บ ัติ ง านให้ เกิ ด เป็ นความรู้ /
ประสบการณ์ใหม่ และตัดสิ นใจเลือกทางเลือก หรื อวิธีการที่ดีในการปฏิบตั ิงาน
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ประเมิน

17. มีปฏิสมั พันธ์ที่ดีกบั
เพื่อนร่ วมงาน/การมีมนุษย
สัมพันธ์ที่ดี

ค่า
คะแนน
5

1

2

3
4

5

18. มีบุคลิกภาพเหมาะสม
กับงาน

1

2
3

รายละเอียดของการให้ คะแนน
แสดงออกถึงความสามารถในการนําเอาองค์ความรู้ในตนที่มีสู่การปฏิบตั ิงาน หรื อ
บริ หารจัดการสถานการณ์ต่างๆในระหว่างการฝึ กงาน อาจสังเกตได้จาก บันทึ ก
การทํางาน หรื อจากคุณภาพของผลงาน หรื อ จากการสนทนา ที่ สะท้อนถึงการ
ประยุกต์ใช้องค์ความรู้ในระดับดี คือ มีความรู้ หรื อความเข้าใจสามารถนําสู่ การ
ปฏิ บ ัติ แ ละสามารถวิ เคราะห์ สัง เคราะห์ ไ ด้ก ารปฏิ บ ัติ ง านให้ เกิ ด เป็ นความรู้ /
ประสบการณ์ใหม่ และตัดสิ นใจเลือกทางเลือก หรื อวิธีการที่ดีในการปฏิบตั ิงาน
และ สามารถแสวงหาความรู้ที่จาํ เป็ นต่อการพัฒนาประสิ ทธิผลของงาน
พบเห็นบรรยากาศที่ไม่ดี หรื อไม่เป็ นมิตร หรื อความขัดแย้ง หรื อ การทะเลาะเบาะ
แว้ง กับเพื่ อนร่ วมงาน อย่างสมํ่าเสมอ หรื อ ได้รับการตักเตื อนในเรื่ องดังกล่าว
มากกว่า 5 ครั้ง
สามารถทํางานร่ วมกับเพื่อ นร่ วมงานได้ตามภาระรับผิดชอบ ไม่มีความขัดแย้ง
หรื อมี ความขัดแย้งกับเพื่อนร่ วมงานน้อย (ไม่เกิ น 3 ครั้ง จากการสังเกต/การพบ
เห็น)
สามารถทํางานร่ วมกับเพื่อนร่ วมงานด้วยการเป็ นที่ยอมรับ ไม่มีความขัดแย้ง หรื อ
มีความขัดแย้งกับเพื่อนร่ วมงานน้อย (ไม่เกิน 1-2 ครั้ง จากการสังเกต/การพบเห็น)
สามารถทํางานร่ วมกับเพื่อนร่ วมงานด้วยการเป็ นที่ยอมรับ และสร้างความสุข หรื อ
ความพอใจให้กบั เพื่ อนร่ วมงาน ไม่ มีความขัดแย้ง หรื อมี ความขัดแย้งกับเพื่ อ น
ร่ วมงานน้อยมาก (ไม่เกิน 1 ครั้ง จากการสังเกต/การพบเห็น)
สามารถทํางานร่ วมกับเพื่อนร่ วมงานด้วยการเป็ นที่ยอมรับ และสร้างความสุข หรื อ
ความพอใจให้ กับ เพื่ อ ร่ วมงาน ไม่ มี ค วามขัด แย้ง หรื อ มี ความขัด แย้ง กับ เพื่ อ น
ร่ วมงานน้อยมาก และเมื่อสิ้ นสุ ดการฝึ กงานได้รับความไว้วางใจ และความเอ็นดู
อย่างมาก และไม่มีปัญหาการทะเลาะเบาะแว้ง หรื อความขัดแย้งรุ นแรงกับบุคคล
อื่น
มีบุคลิกภาพไม่เหมาะสมกับงาน เช่ น ดูขาดความน่ าเชื่ อถือ ดูสกปรกรุ งรัง หรื อ
แต่ งกายไม่ เหมาะสมกับ งาน ขาดความมัน่ ใจใจตนเอง หรื อ ได้รับการตักเตื อ น
เกี่ยวกับการปรับปรุ งบุคลิกภาพในการทํางานมากกว่า 4 ครั้ง
มีบุคลิกภาพที่เหมาะสมกับงานแต่ขาดความมัน่ ใจใจการปฏิบตั ิงาน หรื อ ได้รับการ
ตักเตือนในประเด็นดังกล่าวระหว่าง 3-4 ครั้ง
มีบุคลิกภาพที่เหมาะสมกับงาน มีความมัน่ ใจในการปฏิบตั ิงานบ้าง แต่ยงั ขาดความ
นิ่ง หรื อยังพบเห็นอาการหลุกหลิกหรื อลุกลนจากการปฏิบตั ิงาน
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ประเมิน

19. ปรับตัวเข้ากับงานและ
เพื่อนร่ วมงานได้ดี

ค่า
คะแนน
4
5
1

2
3
4
5

20. ภาพรวมของการ
ฝึ กงาน

1
2
3
4
5

รายละเอียดของการให้ คะแนน
มีบุคลิกภาพที่เหมาะสมกับงาน มีความมัน่ ใจในการปฏิบตั ิงานดี ไม่ลุกลน
มีบุคลิกภาพที่เหมาะสมกับงาน มีความมัน่ ใจในการปฏิบตั ิงานดี กริ ยาเหมาะควร
ไม่ลุกลนและมีความสง่า
ไม่สามารถปรับตัวเข้ากับงาน และเพื่อนร่ วมงาน หรื อ มีความมัน่ ใจในตัวเองสู ง
มากจนไม่สามารถบอกกล่าว ตักเตือน หรื อ แสดงออกซึ่ งพฤติกรรมให้เห็นถึงการ
ขาดความสุขจากการปฏิบตั ิงาน
สามารถปรับตัวเข้ากับงาน และเพื่อนร่ วมงานได้บา้ ง และ แสดงออกซึ่ งพฤติกรรม
ให้เห็นถึงการขาดความสุขจากการปฏิบตั ิงาน
สามารถปรับตัวเข้ากับาน และเพื่อนร่ วมงานได้ดี และแสดงออกถึงความสุ ขใจใน
การทํางาน
สามารถปรับตัวเข้ากับงาน และเพื่อนร่ วมงานได้ดี และแสดงออกถึงความสุ ขใจใน
การทํางาน รวมถึงสามารถสร้างความยอมรับและสามารถทํางานเป็ นทีมได้ดี
สามารถปรับตัวเข้ากับงาน และเพื่อนร่ วมงานได้ดีมาก และแสดงออกถึงความสุ ข
ใจในการทํางาน รวมถึ ง สามารถสร้ า งการยอมรั บ และสามารถทํา งานเป็ นที ม
ร่ วมกับผูอ้ ื่นได้ดีมาก และแสดงออกถึงงานที่มีประสิ ทธิ ผลทั้งงานเดี่ ยว และงาน
กลุ่ม/หมู่คณะ
โดยภาพรวมจากการพิจารณาการปฏิบตั ิงานของนักศึกษาตลอดระยะเวลาฝึ กงาน
พบว่า ควรปรับปรุ งอย่างยิง่ หรื อไม่ควรผ่านการประเมินการฝึ กงาน
โดยภาพรวมจากการพิจารณาการปฏิบตั ิงานของนักศึกษาตลอดระยะเวลาฝึ กงาน
พบว่า อยูใ่ นระดับพอใช้ และควรปรับปรุ งในหลายประเด็น
โดยภาพรวมจากการพิจารณาการปฏิบตั ิงานของนักศึกษาตลอดระยะเวลาฝึ กงาน
พบว่า อยูใ่ นระดับปานกลาง และควรปรับปรุ งในบางประเด็น
โดยภาพรวมจากการพิจารณาการปฏิบตั ิงานของนักศึกษาตลอดระยะเวลาฝึ กงาน
พบว่า อยูใ่ นระดับดี และควรปรับปรุ งในบางประเด็น
โดยภาพรวมจากการพิจารณาการปฏิบตั ิงานของนักศึกษาตลอดระยะเวลาฝึ กงาน
พบว่า อยูใ่ นระดับดีมาก และควรปรับปรุ งเล็กน้อย หรื อ ไม่ตอ้ งปรับปรุ งเลย

