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รายละเอียดของการประเมิน
1. มีทศั นคติที่ดีต่อวิชาชีพ
และการปฏิบตั ิหน้าที่

2. มีความรับผิดชอบต่อ
ภาระที่รับมอบหมาย

รายละเอียดการให้ คะแนนการประเมินผลการฝึ กงานของนักศึกษา
ค่ าคะแนน
รายละเอียดของการให้ คะแนน
1
แสดงออกถึงความไม่พึงพอใจต่อการปฏิบตั ิหน้าที่ หรื อไม่พึงพอใจต่อลักษณะของงานที่
ได้รับมอบหมายทุกครั้งเมื่อปฏิบตั ิหน้าที่
2
แสดงออกถึงความไม่พึงพอใจใจต่อการปฏิบตั ิหน้าที่ หรื อไม่พึงพอใจต่อลักษณะของงาน
ที่ได้รับมอบหมายบางครั้ง หรื อบางภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
3
ปฏิบตั ิหน้าที่โดยไม่แสดงออกถึงความไม่พึงพอใจต่อภาระที่ได้รับมอบหมายแต่ขาดความ
กระตือรื อร้น หรื อขาดความสนใจ หรื อขาดความภาคภูมิใจในการปฏิบตั ิงาน
4
ปฏิบตั ิหน้าที่โดยไม่แสดงออกถึงความไม่พึงพอใจต่อภาระที่ได้รับมอบหมายและปฏิบตั ิ
หน้าที่ ดว้ ยความกระตือรื อร้น หรื อมีความสนใจ หรื อมี ความภาคภูมิใจในการปฏิบตั ิงาน
พอสมควร
5
ปฏิบตั ิหน้าที่โดยไม่แสดงออกถึงความไม่พึงพอใจต่อภาระที่ได้รับมอบหมายและปฏิบตั ิ
หน้าที่ดว้ ยความกระตือรื อร้น หรื อมีความสนใจในการปฏิบตั ิงานอย่างมาก และแสดงออก
ถึงความสุ ข หรื อความภาคภูมิใจที่ปฏิบตั ิงานได้ลุล่วงทุกครั้งที่ได้รับมอบหมาย
1
เมื่ อ ได้รั บ มอบหมายหน้าที่ ไม่ ส ามารถปฏิ บ ัติ ให้ สําเร็ จตามที่ กาํ หนดไว้ห รื อ สําเร็ จ ทัน
กําหนดแต่ไม่ได้มาตรฐาน มากกว่า 5 ครั้ง หรื อ มีคุณภาพของงานอยูใ่ นระดับตํ่า หรื อ ต้อง
แก้ไข ปรับปรุ ง คุณภาพของงานมากกว่า ร้อยละ 80 ของเนื้องานที่ได้รับมอบหมาย
2
เมื่ อได้รับ มอบหมายหน้าที่ ไม่สามารถปฏิ บตั ิ ให้สําเร็ จตามที่ กาํ หนดไว้ห รื ออสําเร็ จทัน
กําหนดแต่ไม่ได้มาตรฐานไม่เกิน 1-3 ครั้ง หรื อ มีคุณภาพของงานอยูใ่ นระดับตํ่า หรื อ ต้อง
แก้ไข ปรับปรุ ง คุณภาพของงานระหว่างร้อยละ 50-70 ของเนื้องานที่ได้รับมอบหมาย
3
เมื่ อได้รับ มอบหมายหน้าที่ ไม่สามารถปฏิ บตั ิ ให้สําเร็ จตามที่ กาํ หนดไว้ห รื ออสําเร็ จทัน
กําหนดแต่ไม่ได้มาตรฐานไม่เกิน 1-3 ครั้ ง หรื อ มีคุณภาพของงานอยูใ่ นระดับปานกลาง
หรื อ ต้อ งแก้ไข ปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพของงานระหว่างร้ อยละ 20-40 ของเนื้ อ งานที่ ได้รับ
มอบหมาย
4
เมื่ อ ได้รั บ มอบหมายหน้าที่ ไม่ ส ามารถปฏิ บ ัติ ให้ สําเร็ จตามที่ กาํ หนดไว้ห รื อ สําเร็ จ ทัน
กําหนดแต่ไม่ได้มาตรฐานไม่เกิน 1-2 ครั้ง หรื อ มีคุณภาพของงานอยูใ่ นระดับปานกลางถึง
สู ง หรื อ ต้อ งแก้ไ ข ปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพของงานไม่ เกิ น ร้ อ ยละ 10 ของเนื้ อ งานที่ ไ ด้รั บ
มอบหมาย
5
เมื่ อได้รับ มอบหมายหน้าที่ ไม่สามารถปฏิ บตั ิ ให้สําเร็ จตามที่ กาํ หนดไว้ห รื ออสําเร็ จทัน
กําหนดแต่ไม่ได้มาตรฐานไม่เกิน 1 ครั้ง หรื อ มีคุณภาพของงานอยูใ่ นระดับปานกลางถึง
สู ง หรื อ ต้อ งแก้ไ ข ปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพของงานไม่ เกิ น ร้ อ ยละ 5 ของเนื้ อ งานที่ ไ ด้รั บ
มอบหมาย หรื อไม่ตอ้ งแก้ไข หรื อแก้ไขน้อยมาก หรื อมีระดับคุณภาพมาตรฐานของงานที่
แสดงออกถึงความใส่ ใจต่อการทํางานตามดุลยพินิจของผูค้ วบคุม
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รายละเอียดของการประเมิน
3. แต่งกายสุ ภาพเรี ยบร้อย
และเหมาะสมกับการ
ปฏิบตั ิงาน

4. ตรงต่อเวลา

5. มีกริ ยามารยาทเหมาะสม
กับกาลเทศะและบุคคล

ค่ าคะแนน
รายละเอียดของการให้ คะแนน
1
การแต่งกายขณะเข้าปฏิบตั ิหน้าที่ไม่เรี ยบร้อย ไม่เหมาะสมกับกาลเทศะ หรื อ ไม่ถูกต้องตาม
ระเบียบของสถานที่ฝึกงานมากกว่า 5 ครั้ง หรื อ ได้รับการตักเตือนในเรื่ องดังกล่าวบ่อยครั้ง
2
การแต่งกายขณะเข้าปฏิบตั ิหน้าที่ไม่เรี ยบร้อย ไม่เหมาะสมกับกาลเทศะ หรื อ ไม่ถูกต้องตาม
ระเบียบของสถานที่ฝึกงานไม่เกิน 3 ครั้ง หรื อ ได้รับการตักเตือนในเรื่ องดังกล่าวบ้าง
3
การแต่งกายขณะเข้าปฏิบตั ิหน้าที่ไม่เรี ยบร้อย ไม่เหมาะสมกับกาลเทศะ หรื อ ไม่ถูกต้องตาม
ระเบียบของสถานที่ฝึกงานไม่เกิน 2 ครั้ง หรื อ ได้รับการตักเตือนในเรื่ องดังกล่าวบ้าง
4
การแต่งกายขณะเข้าปฏิบตั ิหน้าที่ไม่เรี ยบร้อย ไม่เหมาะสมกับกาลเทศะ หรื อ ไม่ถูกต้องตาม
ระเบียบของสถานที่ฝึกงานไม่เกิน 1 ครั้ง หรื อ ได้รับการตักเตือนในเรื่ องดังกล่าวน้อยมาก
5
การแต่งกายขณะเข้าปฏิ บ ัติมี ค วามเรี ยบร้ อ ย และเหมาะสมกับ กาลเทศะ หรื อถูกต้องตาม
ระเบียบของสถานที่ฝึกงานทุกครั้ง หรื อ ไม่เคยได้รับการตักเตือนในเรื่ องดังกล่าวเลย
1
ไม่ตรงต่อเวลานัดหมายส่ งภาระงาน หรื อ เข้างานไม่ตรงเวลาตามที่ กาํ หนดมากกว่า 5 ครั้ ง
หรื อได้รับการตักเตือนในเรื่ องดังกล่าวบ่อยครั้ง
2
ไม่ตรงต่อเวลานัดหมายส่ งภาระงาน หรื อ เข้างานไม่ตรงเวลาตามที่ กาํ หนดไม่เกิ น 3 ครั้ ง
หรื อได้รับการตักเตือนในเรื่ องดังกล่าวบ้าง
3
ไม่ตรงต่อเวลานัดหมายส่ งภาระงาน หรื อ เข้างานไม่ตรงเวลาตามที่ กาํ หนดไม่เกิ น 2 ครั้ ง
หรื อได้รับการตักเตือนในเรื่ องดังกล่าวบ้าง
4
ไม่ตรงต่อเวลานัดหมายส่ งภาระงาน หรื อ เข้างานไม่ตรงเวลาตามที่ กาํ หนดไม่เกิ น 1 ครั้ ง
หรื อได้รับการตักเตือนในเรื่ องดังกล่าวน้อยมาก
5
ตรงต่อ เวลานัดหมายส่ งภาระงาน หรื อ เข้างานตรงเวลาตามที่ กาํ หนดทุ กครั้ ง หรื อ ไม่ เคย
ได้รับการตักเตือนในเรื่ องดังกล่าวเลย
1
มีกริ ยา วาจา มารยาท ที่ไม่สุภาพ ไม่เหมาะสมกับกาลเทศะ และบุคคล เป็ นประจํา หรื อได้รับ
การตักเตือนในเรื่ องดังกล่าวมากกว่า 5 ครั้ง
2
มีกริ ยา วาจา มารยาท ที่ ไม่สุภาพ ไม่เหมาะสมกับกาลเทศะ และบุคคล น้อยครั้ง หรื อได้รับ
การตักเตือนในเรื่ องดังกล่าวไม่เกิน 3 ครั้ง
3
มีกริ ยา วาจา มารยาท ที่สุภาพเหมาะสมกับกาลเทศะ และบุคคลพอใช้ หรื อได้รับการตักเตือน
ในเรื่ องดังกล่าวระหว่าง 1-2 ครั้ง
4
มีกริ ยา วาจา มารยาท ที่สุภาพ เหมาะสมกับกาลเทศะ และบุคคล หรื อได้รับการตักเตือนใน
เรื่ องดังกล่าวไม่เกิน 1 ครั้ง
5
มีกริ ยา วาจา มารยาท ที่สุภาพเหมาะสมกับกาลเทศะ และบุคคล ทุกครั้งที่ปฏิบตั ิงาน หรื อไม่
เคยได้รับการตักเตือนในเรื่ องดังกล่าว
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6. ปฏิบตั ิตนตามข้อกําหนด
หรื อระเบียบของสถานที่
ฝึ กงาน

7. มีจิตสํานึกต่อส่ วนรวม

ค่ าคะแนน
รายละเอียดของการให้ คะแนน
1
ไม่สนใจต่อการการปฏิบตั ิตนตามข้อกําหนด หรื อระเบียบของสถานที่ฝึกงาน หรื อ ไม่
ทราบข้อกําหนดที่สาํ คัญของสถานที่ฝึกงานเลย และแม้ได้รับการตักเตือนบ่อยครั้งก็ยงั
พบการฝ่ าฝื นอยูเ่ ป็ นประจํา หรื อ ได้รับการตักเตือนในเรื่ องดังกล่าวมากกว่า 5 ครั้ง หรื อ
ไม่มีความซื่ อสัตย์สุจริ ตในการปฏิบตั ิงาน
2
ปฏิบตั ิตนตามข้อกําหนด หรื อระเบียบของสถานที่ฝึกงาน และทราบข้อกําหนด/ระเบียบ
ที่สําคัญบ้าง แต่ไม่ปฏิ บตั ิอย่างครอบคลุมทั้งหมด หรื อพบการฝ่ าฝื นโดยเจตนาอยูบ่ า้ ง
หรื อ ได้รับการตักเตือนในเรื่ องดังกล่าวไม่เกิน 3 ครั้ง
3
ปฏิบตั ิตนตามข้อกําหนด หรื อระเบียบของสถานที่ฝึกงาน และทราบข้อกําหนด/ระเบียบ
ที่สาํ คัญแต่ไม่ปฏิบตั ิอย่างครอบคลุมทั้งหมด หรื อพบการฝ่ าฝื นโดยเจตนาน้อยครั้ง หรื อ
ได้รับการตักเตือนในเรื่ องดังกล่าวระหว่าง 1-2 ครั้ง
4
ปฏิบตั ิตนตามข้อกําหนด หรื อระเบียบของสถานที่ฝึกงาน และทราบข้อกําหนด/ระเบียบ
ที่สาํ คัญ และพยายามจะปฏิบตั ิตนให้ครอบคลุม ซึ่ งการฝ่ าฝื นมาจากความไม่ต้ งั ใจ หรื อมี
ความสุ ดวิสัย หรื อ ได้รับการตักเตือนในเรื่ องดังกล่าวน้อยมาก (ไม่เกิน 1 ครั้ง)
5
ปฏิบตั ิตนตามข้อกําหนด หรื อระเบียบของสถานที่ฝึกงาน และทราบข้อกําหนด/ระเบียบ
ที่สาํ คัญไม่เคยฝ่ าฝื น หรื อ ได้รับการตักเตือนในเรื่ องดังกล่าว หรื อ หากฝ่ าฝื นเกิดจากเหตุ
สุ ดวิสัยที่สาํ คัญเท่านั้น หรื อมีความซื่ อสัตย์สุจริ ตในการปฏิบตั ิงาน
1
ไม่ แ สดงออกถึ งจิ ต สาธารณะ หรื อ ไม่ เคยสละความสุ ข สบายเพื่ อ ช่ วยเหลื อ สถานที่
ฝึ กงานในเรื่ องต่างๆของส่ วนรวม หรื อ ไม่สนใจกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ใดๆที่จดั ขึ้น
เพื่อส่ วนรวมของสถานที่ฝึกงาน
2
แสดงออกถึงจิตสาธารณะ หรื อสละความสุ ขสบายเพื่อช่วยเหลือสถานที่ฝึกงานในเรื่ อง
ต่างๆของส่ วนรวม หรื อ สนใจกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ใดๆที่จดั ขึ้นเพื่อส่ วนรวมของ
สถานที่ฝึกงานบ้าง ตามที่ตนพอใจ
3
แสดงออกถึงจิตสาธารณะ หรื อสละความสุ ขสบายเพื่อช่วยเหลือสถานที่ฝึกงานในเรื่ อง
ต่างๆของส่ วนรวม หรื อ สนใจกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ใดๆที่จดั ขึ้นเพื่อส่ วนรวมของ
สถานที่ฝึกงานบ่อยครั้ง ตามที่จะสะดวกช่วยเหลือ
4
แสดงออกถึงจิตสาธารณะ หรื อสละความสุ ขสบายเพื่อช่วยเหลือสถานที่ฝึกงานในเรื่ อง
ต่างๆของส่ วนรวม หรื อ สนใจกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ใดๆที่จดั ขึ้นเพื่อส่ วนรวมของ
สถานที่ฝึกงานทุกครั้ง
5
แสดงออกถึงจิตสาธารณะ หรื อสละความสุ ขสบายเพื่อช่วยเหลือสถานที่ฝึกงานในเรื่ อง
ต่างๆของส่ วนรวม หรื อ สนใจกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ใดๆที่จดั ขึ้นเพื่อส่ วนรวมของ
สถานที่ฝึกงานทุกครั้ง และมีความกระตือรื อร้น ความพยายาม ความมุ่งมัน่ และความใส่
ใจ ในการช่วยเหลือส่ วนรวมทุกครั้ง

4
• ด้ านความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงาน

รายละเอียดของการประเมิน
8. เข้าใจภาพรวมของ
หน่วยงาน/สถานที่ฝึกงาน
และความเข้าใจบาทหน้าที่
ของภาระงาน หรื อภาระ
รับผิดชอบ

9. การเรี ยนรู ้ระบบงานและ
ภาระรับผิดชอบของตน

ค่ าคะแนน
รายละเอียดของการให้ คะแนน
1
ไม่เข้าใจลักษณะงาน หรื อพันธกิ จของสถานที่ ฝึกงาน รวมถึ งการไม่เข้าใจบทบาทหน้าที่ ภาระ
รับผิดชอบของตน หรื อ เมื่อสอบถามถึงภาพรวมการทํางานและพันธกิจของสถานที่ฝึกงาน และ
บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบไม่สามารถอธิบายรายละเอียดได้
2
เข้า ใจลัก ษณะงาน หรื อพัน ธกิ จ ของสถานที่ ฝึ กงาน รวมถึ ง การเข้า ใจบทบาทหน้ า ที่ ภ าระ
รับผิดชอบของตนบ้าง หรื อ เมื่อสอบถามถึงภาพรวมการทํางานและพันธกิจของสถานที่ฝึกงาน
และบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบสามารถอธิบายรายละเอียดได้บางส่ วน แต่ขาดความชัดเจน
3
เข้า ใจลัก ษณะงาน หรื อพัน ธกิ จ ของสถานที่ ฝึ กงาน รวมถึ ง การเข้า ใจบทบาทหน้ า ที่ ภ าระ
รับผิดชอบของตนพอสมควร หรื อ เมื่อสอบถามถึงภาพรวมการทํางานและพันธกิจของสถานที่
ฝึ กงาน และบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบสามารถอธิ บายรายละเอียดได้เป็ นส่ วนใหญ่ แต่ยงั มี
บางประเด็นที่ขาดชัดเจน
4
เข้า ใจลัก ษณะงาน หรื อพัน ธกิ จ ของสถานที่ ฝึ กงาน รวมถึ ง การเข้า ใจบทบาทหน้ า ที่ ภ าระ
รับผิดชอบของตนได้ดี หรื อ เมื่อสอบถามถึงภาพรวมการทํางานและพันธกิจของสถานที่ฝึกงาน
และบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบสามารถอธิบายรายละเอียดได้อย่างละเอียด
5
เข้าใจถึ งลัก ษณะงาน หรื อ พัน ธกิ จ ของสถานที่ ฝึ กงาน รวมถึ งการเข้าใจบทบาทหน้าที่ ภ าระ
รับผิดชอบของตนได้ดี หรื อ เมื่อสอบถามถึงภาพรวมการทํางานและพันธกิจของสถานที่ฝึกงาน
และบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบสามารถอธิ บายรายละเอียดได้อย่างละเอียด และสามารถขยาย
ความเชื่อมโยงไปสู่ ส่วนอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับสถานที่ฝึกงาน
1
เรี ยนรู้งานและภาระรับผิดชอบของตนช้ามาก หรื อไม่เข้าใจต่อระบบงาน และภาระรับผิดชอบของ
ตนต้องสอบถามผูค้ วบคุม หรื อผูค้ วบคุมต้องคอยชี้ แจงรายละเอียดทุกครั้ ง หรื อ เรี ยนรู้งานและ
ภาระรับผิดชอบของตนใช้เวลาเกินกว่า 3 สัปดาห์
2
เรี ยนรู ้ งานและภาระรับผิดชอบของตนได้พอสมควร หรื อมีความเข้าใจต่อระบบงาน และภาระ
รับผิดชอบของตนแต่ตอ้ งสอบถามผูค้ วบคุมบ่อยครั้ง หรื อ เรี ยนรู้งานและภาระรับผิดชอบของตน
ใช้เวลาประมาณไม่เกิน 3 สัปดาห์
3
เรี ยนรู ้งานและภาระรับผิดชอบของตนได้ หรื อมีความเข้าใจระบบงาน และภาระรับผิดชอบของ
ตนและสอบถามผูค้ วบคุ ม เป็ นครั้ งคราว หรื อ เรี ย นรู ้ งานและภาระรั บ ผิด ชอบของตนใช้เวลา
ประมาณไม่เกิน 2 สัปดาห์
4
เรี ยนรู้งานและภาระรับผิดชอบของตนได้เร็ ว หรื อมีความเข้าใจระบบงาน และภาระรับผิดชอบ
ของตนและสอบถามผูค้ วบคุมเมื่ อสงสัยในประเด็นปลี กย่อยเท่านั้น หรื อ เรี ยนรู ้ งานและภาระ
รับผิดชอบของตนใช้เวลาไม่เกิน 2 สัปดาห์
5
เรี ยนรู้งานและภาระรับผิดชอบของตนได้เร็ ว หรื อมีความเข้าใจระบบงาน และภาระรับผิดชอบ
ของตนและสอบถามผูค้ วบคุมเมื่อมีปัญหาใหม่ๆ หรื อประเด็นใหม่ๆเท่านั้น หรื อ เรี ยนรู้งานและ
ภาระรับผิดชอบของตนใช้เวลาไม่เกิน 1 สัปดาห์

5
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10. ความสามารถในการ
ปฏิบตั ิงานตามมอบหมาย

11. การแก้ไขปั ญหา หรื อ
สถานการณ์เฉพาะหน้า

ค่ าคะแนน
รายละเอียดของการให้ คะแนน
1
ไม่สามารถปฏิบตั ิงานตามที่ได้รับมอบหมายให้ลุล่วงได้ตามมาตรฐานและเวลาที่กาํ หนด หรื อผู้
มอบหมายมี ความพึ งพอใจตํ่าต่อคุ ณภาพของงานเป็ นประจํา หรื อ ไม่สามารถปฏิ บตั ิ งานได้
ลุล่วงตามที่มอบหมายในเชิงคุณภาพงาน และไม่ตรงเวลาที่กาํ หนด มากกว่า 5 ครั้ง
2
สามารถปฏิบตั ิงานตามที่ได้รับมอบหมายให้ลุล่วงได้ตามมาตรฐานแต่ไม่ทนั ต่อเวลาที่กาํ หนด
หรื อทันต่อเวลาที่กาํ หนดแต่ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ที่มอบหมาย หรื อ ผูม้ อบหมายมีความพึง
พอใจตํ่าต่อคุณภาพของงานเป็ นบ่อยครั้ง หรื อ ไม่สามารถปฏิบตั ิงานได้ลุล่วงตามที่มอบหมาย
ในเชิงคุณภาพ และระยะเวลาระหว่าง 3-5 ครั้ง
3
สามารถปฏิบตั ิงานตามที่ได้รับมอบหมายให้ลุล่วงได้ตามมาตรฐานและเวลาที่กาํ หนดพอควร
หรื อผูม้ อบหมายมีความพึงพอใจต่อคุณภาพงานปานกลาง หรื อ ไม่สามารถปฏิบตั ิงานได้ลุล่วง
ตามที่มอบหมายในเชิงคุณภาพ และระยะเวลาไม่เกินกว่า 3 ครั้ง
4
สามารถปฏิบตั ิงานตามที่ได้รับมอบหมายให้ลุล่วงได้ตามมาตรฐานและเวลาที่กาํ หนดได้ดี หรื อ
ผูม้ อบหมายมี ความพึงพอใจต่อ คุ ณ ภาพงานมาก หรื อ ไม่ ส ามารถปฏิ บ ัติงานได้ลุล่วงตามที่
มอบหมายในเชิงคุณภาพ และระยะเวลาไม่เกินกว่า 2 ครั้ง
5
สามารถปฏิบตั ิงานตามที่ได้รับมอบหมายให้ลุล่วงได้ตามมาตรฐานและเวลาที่กาํ หนดได้ดีมาก
หรื อผูม้ อบหมายมีความพึงพอใจต่อคุณภาพงานมาก หรื อ ไม่สามารถปฏิบตั ิงานได้ลุล่วงตามที่
มอบหมายในเชิงคุณภาพ และระยะเวลาไม่เกินกว่า 1 ครั้ง หรื อไม่เคยเกิดขึ้นเลย
1
ไม่สามารถแก้ไขสถานการณ์/ปั ญหาเฉพาะหน้าได้ดว้ ยตนเองเลย หรื อไม่มีทกั ษะที่จะบริ หาร
จัดการปั ญหาที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้า ต้องรอคําสั่ง หรื อ รอการแก้ไขจากผูค้ วบคุมตลอดระยะเวลา
ที่ปฏิบตั ิงาน
2
สามารถแก้ไขสถานการณ์/ปั ญหาเฉพาะหน้าได้ดว้ ยตนเองบ้าง หรื อมีทกั ษะที่จะบริ หารจัดการ
ปั ญหาที่ เกิดขึ้นเฉพาะหน้าแต่ไม่เหมาะสมกับสภาพปั ญหา หรื อ สถานการณ์ที่เกิดขึ้นมากนัก
หรื อ มีความเชื่องช้าไม่ทนั การณ์
3
สามารถแก้ไขสถานการณ์ /ปั ญ หาเฉพาะหน้าได้ดว้ ยตนเอง หรื อมี ท ักษะที่ จะบริ ห ารจัดการ
ปั ญ หาที่ เกิ ดขึ้นเฉพาะหน้า และสอดคล้องกับสภาพปั ญหา หรื อสถานการณ์ ที่เกิ ดขึ้นแต่ยงั มี
ความเชื่องช้า
4
สามารถแก้ไขสถานการณ์ /ปั ญ หาเฉพาะหน้าได้ดว้ ยตนเอง หรื อมี ท ักษะที่ จะบริ ห ารจัดการ
ปั ญหาที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้า และสอดคล้องกับสภาพปั ญหา หรื อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นและทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงสถานการณ์
5
สามารถแก้ไขสถานการณ์ /ปั ญ หาเฉพาะหน้าได้ดว้ ยตนเอง หรื อมี ท ักษะที่ จะบริ ห ารจัดการ
ปั ญหาที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้า และสอดคล้องกับสภาพปั ญหา หรื อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นและทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ และสามารถคาดการณ์ถึงปั ญหาที่จะเกิดขึ้นติดตามมา พร้อมวาง
แนวทางแก้ไขในเบื้องต้น

6
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12. ทักษะการใช้ภาษา
(ภาษาไทยและ/หรื อ
ภาษาต่างประเทศ)

ค่ าคะแนน
1

2

3

4

5

13. ความสามารถด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ

1
2
3
4

5

รายละเอียดของการให้ คะแนน
มีความรู้ เกี่ ยวกับทักษะการใช้ภาษาไทย และ/หรื อ ทักษะภาษาต่างประเทศในระดับตํ่า ไม่
สามารถติ ด ต่ อ สื่ อ สารกับ ชาวไทยด้ว ยภาษาทางการที่ เหมาะสม และ/หรื อ ไม่ ส ามารถ
ติดต่อสื่ อสารกับ ชาวต่างชาติ ดว้ ยภาษาสากล หรื อภาษาประเทศนั้นได้ ผูค้ วบคุ มต้องคอย
ช่ ว ยเหลื อ หรื อ ไม่ ใ ห้ ป ฏิ บ ั ติ ง านที่ เกี่ ย วข้อ งกับ การใช้ ภ าษาทั้ งภาษาไทย และ/หรื อ
ภาษาต่างประเทศเลย
มี ความรู ้เกี่ ยวกับทักษะการใช้ภาษาไทย และ/หรื อ ทักษะภาษาต่างประเทศในระดับพอใช้
สามารถติ ดต่อสื่ อสารกับชาวไทยด้วยภาษาทางการที่ เหมาะสม และ/หรื อชาวต่างชาติดว้ ย
ภาษาสากล หรื อภาษาประเทศนั้นได้ในเบื้องต้น
มีความรู้เกี่ยวกับทักษะการใช้ภาษาไทย และ/หรื อ ภาษาต่างประเทศในระดับพอใช้ สามารถ
ติดต่อสื่ อสารกับชาวไทยด้วยภาษาทางการที่เหมาะสม และ/หรื อชาวต่างชาติดว้ ยภาษาสากล
หรื อภาษาประเทศนั้นได้ในเบื้องต้น และพยายามเรี ยนรู้ หรื อ แสดงออกถึงความพยายามใน
การพัฒนาตนเองในระหว่างการปฏิบตั ิหน้าที่
มี ความรู้ เกี่ ยวกับ ทักษะการใช้ภาษาไทย และ/หรื อ ภาษาต่างประเทศในระดับ ดี สามารถ
ติดต่อสื่ อสารกับชาวไทยด้วยภาษาทางการที่เหมาะสม และ/หรื อ ชาวต่างชาติดว้ ยภาษาสากล
หรื อภาษาประเทศนั้นได้อย่างเหมาะสม และพยายามเรี ยนรู้ หรื อแสวงหาความรู้ ในขั้นสู ง
ต่อไป
มี ความรู้ เกี่ ยวกับ ทักษะการใช้ภาษาไทย และ/หรื อ ภาษาต่างประเทศในระดับ ดี สามารถ
ติดต่อสื่ อสารกับชาวไทยด้วยภาษาทางการที่ เหมาะสม และ/หรื อ สามารถติดต่อสื่ อสารกับ
ชาวต่างประเทศด้วยภาษาสากล หรื อภาษาประเทศนั้นได้ในอย่างเหมาะสม และพยายาม
เรี ยนรู้ หรื อแสวงหาความรู้ในขั้นสู งต่อไป อีกทั้งมีมีทกั ษะทางภาษาหลากหลายภาษา
มี ทกั ษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศตํ่ามาก หรื อ ขาดความคล่องแคล่ว หรื อ มี ความรู้
พื้นฐานในโปรแกรมที่จาํ เป็ นต้องทราบ/โปรแกรมพื้นฐานตํ่ามาก หรื อไม่รู้เลย
มี ทกั ษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพอควร สามารถใช้โปรแกรมพื้นฐานได้บา้ ง และ
สามารถค้นหาข้อมูลได้ในเบื้องต้น
มี ท ัก ษะในการใช้เทคโนโลยี ส ารสนเทศปานกลาง สามารถใช้โ ปรแกรมพื้ น ฐานได้ดี
สามารถค้นหาข้อมูลได้ดี
มีทกั ษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้ดี สามารถใช้โปรแกรมพื้นฐานได้ดี และมีความรู้
เกี่ยวกับโปรแกรมเฉพาะ หรื อโปรแกรมที่สนับสนุนการทํางาน และสามารถค้นหาข้อมูลได้
ตรงตามมอบหมาย และเป็ นข้อมูลที่มีคุณภาพ เชื่อถือได้
มีทกั ษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้ดี สามารถใช้โปรแกรมพื้นฐานได้ดี และมีความรู้
เกี่ยวกับโปรแกรมเฉพาะ หรื อโปรแกรมที่สนับสนุ นการทํางานได้ดี ตลอดจนสามารถค้นหา
ข้อมูลได้ตรงตามมอบหมาย และเป็ นข้อมูลที่ มีคุณภาพมี ความเชื่ อถื อได้ รวมถึ ง สามารถ
จัดเก็บและนําเสนอได้อย่างเป็ นระบบ
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รายละเอียดของการประเมิน
14. ความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์
ในการปฏิบตั ิงาน

ค่ าคะแนน
1

2
3
4
5

15. มีทกั ษะการสื่ อสารที่ดี

1

2
3
4
5

รายละเอียดของการให้ คะแนน
ไม่มีค วามริ เริ่ มสร้ างสรรค์ในงาน หรื อภาระรั บ ผิดชอบ ทํางานตามคําสั่งเท่ านั้น และการ
มอบหมายงานต้องมอบหมายอย่างละเอียด หรื อควบคุมดูแลใกล้ชิดจึงจะสามารถทําให้สาํ เร็ จ
ตามวัตถุประสงค์ของงาน
มีความริ เริ่ มสร้างสรรค์ในงาน หรื อภาระรับผิดชอบในเบื้องต้น แต่ตอ้ งอาศัยผูค้ วบคุมชี้แจง
หรื ออธิ บายรายละเอียดพอสมควร
มีความริ เริ่ มสร้างสรรค์ในงาน หรื อภาระรับผิดชอบพอสมควร สามารถออกแบบวิธีการ หรื อ
แนวทางในเบื้องต้นที่ส่งเสริ มให้การทํางานมีคุณภาพและทันตามกําหนด
มี ความริ เริ่ มสร้างสรรค์ในงาน หรื อภาระรับผิดชอบระดับดี สามารถออกแบบวิธีการ หรื อ
แนวทางที่ส่งเสริ มให้การทํางานมีคุณภาพและทันตามกําหนด และมีความน่าสนใจ
มี ความริ เริ่ มสร้ างสรรค์ในงาน หรื อภาระรั บผิดชอบระดับดี มาก สามารถออกแบบวิธีการ
หรื อแนวทางที่ ส่ งเสริ มให้การทํางานมี คุณภาพและทันตามกําหนดได้ในเบื้ องต้น มี ความ
น่าสนใจ และผสานองค์ความรู้ในหลายลักษณะ หรื อหลายศาสตร์
มีความสามารถในการสื่ อสารตํ่ามาก เช่น การฟังเมื่อมอบหมายงานไม่สามารถจับประเด็นได้
หรื อ การพูดที่ไม่สามารถอธิ บายความคิดของตนได้ หรื อ การเขียนที่ไม่สื่อความตามต้องการ
ของตน
มี ความสามารถในการสื่ อสาร คือ พอที่ จะสื่ อสารได้ แต่ยงั ขาดการจัดเรี ยงอย่างเป็ นระบบ
และไม่สามารถเลือกใช้วธิ ีการ หรื อ คําที่เหมาะสมเท่าที่ควร
มีความสามารถในการสื่ อสาร และมีการจัดเรี ยงอย่างเป็ นระบบ แต่ยงั และไม่สามารถเลือกใช้
วิธีการ หรื อ คําที่เหมาะสมเท่าที่ควร
มี ความสามารถในการสื่ อสารในระดับดี มี การจัดเรี ยงอย่างเป็ นระบบ และเลือกใช้วิธีการ
หรื อคําที่เหมาะสม
มี ความสามารถในการสื่ อสารในระดับดี มี การจัดเรี ยงอย่างเป็ นระบบ และเลือกใช้วิธีการ
หรื อคําที่เหมาะสม รวมถึงมีพฒั นาการในเชิงบวกอย่างต่อเนื่องที่สังเกตได้จากการปฏิบตั ิงาน
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รายละเอียด
ของการ
ประเมิน
16. สามารถ
ประยุกต์องค์
ความรู ้ที่มี สู่
การ
ปฏิบตั ิงาน

ค่ า
คะแนน
1
2

3

4

5

รายละเอียดของการให้ คะแนน

ไม่แสดงออกถึงความสามารถในการนําเอาองค์ความรู ้ในตนที่มี สู่ การปฏิบตั ิงาน หรื อ สู่ การบริ หารจัดการสถานการณ์ต่างๆใน
ฝึ กงาน อาจสังเกตได้จาก บันทึกการทํางาน หรื อจากคุณภาพของผลงาน หรื อ จากการสนทนา ที่ไม่สะท้อนถึงการประยุกต์ใช้องค์ค
แสดงออกถึงความสามารถในการนําเอาองค์ความรู้ในตนที่มีสู่ การปฏิบตั ิงาน หรื อ บริ หารจัดการสถานการณ์ต่างๆในระหว่างกา
สังเกตได้จาก บันทึกการทํางาน หรื อจากคุณภาพของผลงาน หรื อ จากการสนทนา ที่สะท้อนถึงการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ในระดับ
มีความรู ้ หรื อความเข้าใจสามาถนําสู่การปฏิบตั ิแต่ไม่ได้พลิกแพลง หรื อไม่สามารถวิเคราะห์สังเคราะห์ได้
แสดงออกถึงความสามารถในการนําเอาองค์ความรู ้ในตนที่มีสู่ การปฏิบตั ิงาน หรื อ บริ หารจัดการสถานการณ์ต่างๆในระหว่างกา
สังเกตได้จาก บันทึ กการทํางาน หรื อจากคุณภาพของผลงาน หรื อ จากการสนทนา ที่สะท้อนถึงการประยุกต์ใช้องค์ความรู ้ในร
ความรู ้ หรื อความเข้าใจสามารถนําสู่การปฏิบตั ิและสามารถวิเคราะห์สังเคราะห์ได้การปฏิบตั ิงานให้เกิดเป็ นความรู้/ประสบการณ์ใ
แสดงออกถึงความสามารถในการนําเอาองค์ความรู ้ในตนที่มีสู่ การปฏิบตั ิงาน หรื อ บริ หารจัดการสถานการณ์ต่างๆในระหว่างกา
สังเกตได้จาก บันทึ กการทํางาน หรื อจากคุณภาพของผลงาน หรื อ จากการสนทนา ที่สะท้อนถึงการประยุกต์ใช้องค์ความรู ้ในร
ความรู้ หรื อความเข้าใจสามารถนําสู่ การปฏิบตั ิและสามารถวิเคราะห์สังเคราะห์ได้การปฏิบตั ิงานให้เกิดเป็ นความรู ้/ประสบการ
ตัดสิ นใจเลือกทางเลือก หรื อวิธีการที่ดีในการปฏิบตั ิงาน
แสดงออกถึงความสามารถในการนําเอาองค์ความรู ้ในตนที่มีสู่ การปฏิบตั ิงาน หรื อ บริ หารจัดการสถานการณ์ต่างๆในระหว่างกา
สังเกตได้จาก บันทึ กการทํางาน หรื อจากคุณภาพของผลงาน หรื อ จากการสนทนา ที่ สะท้อนถึงการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ในร
ความรู้ หรื อความเข้าใจสามารถนําสู่ การปฏิบตั ิและสามารถวิเคราะห์สังเคราะห์ได้การปฏิบตั ิงานให้เกิดเป็ นความรู ้/ประสบการ
ตัดสิ นใจเลือกทางเลือก หรื อวิธีการที่ดีในการปฏิบตั ิงาน และ สามารถแสวงหาความรู้ที่จาํ เป็ นต่อการพัฒนาประสิ ทธิผลของงาน

รายละเอียด ค่ า
รายละเอียดของการให้ คะแนน
ของการ คะแนน
ประเมิน
17. มี
1
พบเห็นบรรยากาศที่ไม่ดี หรื อไม่เป็ นมิตร หรื อความขัดแย้ง หรื อ การทะเลาะเบาะแว้ง กับเพื่อนร่ วมงาน อย่างสมํ่าเสมอ หรื อ ได้รับกา
ปฏิสัมพันธ์
เรื่ องดังกล่าวมากกว่า 5 ครั้ง
ที่ดีกบั
2
สามารถทํางานร่ วมกับเพื่อนร่ วมงานได้ตามภาระรับผิดชอบ ไม่มีความขัดแย้ง หรื อมีความขัดแย้งกับเพื่อนร่ วมงานน้อย (ไม่เกิน 3
เพื่อน
สังเกต/การพบเห็น)
ร่ วมงาน/
3
สามารถทํางานร่ วมกับเพื่อนร่ วมงานด้วยการเป็ นที่ยอมรับ ไม่มีความขัดแย้ง หรื อมีความขัดแย้งกับเพื่อนร่ วมงานน้อย (ไม่เกิน 1-2
การมี
สังเกต/การพบเห็น)

9
มนุษย
สัมพันธ์ที่ดี

4
5

18. มี
บุคลิกภาพ
เหมาะสม
กับงาน

19.
ปรับตัวเข้า
กับงานและ
เพื่อน
ร่ วมงานได้
ดี

1
2
3
4
5
1
2
3
4
5

สามารถทํางานร่ วมกับเพื่อนร่ วมงานด้วยการเป็ นที่ยอมรับ และสร้างความสุ ข หรื อความพอใจให้กบั เพื่อนร่ วมงาน ไม่มีความขัดแย้ง
ขัดแย้งกับเพื่อนร่ วมงานน้อยมาก (ไม่เกิน 1 ครั้ง จากการสังเกต/การพบเห็น)
สามารถทํางานร่ วมกับเพื่อนร่ วมงานด้วยการเป็ นที่ยอมรับ และสร้างความสุ ข หรื อความพอใจให้กบั เพื่อร่ วมงาน ไม่มีความขัดแย้ง
ขัดแย้งกับเพื่อนร่ วมงานน้อยมาก และเมื่อสิ้ นสุ ดการฝึ กงานได้รับความไว้วางใจ และความเอ็นดูอย่างมาก และไม่มีปัญหาการทะเ
หรื อความขัดแย้งรุ นแรงกับบุคคลอื่น
มีบุคลิกภาพไม่เหมาะสมกับงาน เช่น ดูขาดความน่าเชื่อถือ ดูสกปรกรุ งรัง หรื อ แต่งกายไม่เหมาะสมกับงาน ขาดความมัน่ ใจใจตนเอ
การตักเตือนเกี่ยวกับการปรับปรุ งบุคลิกภาพในการทํางานมากกว่า 5 ครั้ง
มีบุคลิกภาพที่เหมาะสมกับงานแต่ขาดความมัน่ ใจใจการปฏิบตั ิงาน หรื อ ได้รับการตักเตือนในประเด็นดังกล่าวระหว่าง 3-5 ครั้ง
มีบุคลิกภาพที่เหมาะสมกับงาน มีความมัน่ ใจในการปฏิบตั ิงานบ้าง แต่ยงั ขาดความนิ่ง หรื อยังพบเห็นอาการหลุกหลิกหรื อลุกลนจากก
มีบุคลิกภาพที่เหมาะสมกับงาน มีความมัน่ ใจในการปฏิบตั ิงานดี ไม่ลุกลน
มีบุคลิกภาพที่เหมาะสมกับงาน มีความมัน่ ใจในการปฏิบตั ิงานดี กริ ยาเหมาะควร ไม่ลุกลนและมีความสง่า
ไม่ ส ามารถปรั บ ตัวเข้ากับ งาน และเพื่ อ นร่ วมงาน หรื อ มี ค วามมั่น ใจในตัวเองสู งมากจนไม่ ส ามารถบอกกล่าว ตักเตื อ น หรื อ แ
พฤติกรรมให้เห็นถึงการขาดความสุ ขจากการปฏิบตั ิงาน
สามารถปรับตัวเข้ากับงาน และเพื่อนร่ วมงานได้บา้ ง และ แสดงออกซึ่ งพฤติกรรมให้เห็นถึงการขาดความสุ ขจากการปฏิบตั ิงาน
สามารถปรับตัวเข้ากับาน และเพื่อนร่ วมงานได้ดี และแสดงออกถึงความสุ ขใจในการทํางาน
สามารถปรั บตัวเข้ากับงาน และเพื่อนร่ วมงานได้ดี และแสดงออกถึงความสุ ขใจในการทํางาน รวมถึงสามารถสร้ างความยอมรับ
ทํางานเป็ นทีมได้ดี
สามารถปรับตัวเข้ากับงาน และเพื่อนร่ วมงานได้ดีมาก และแสดงออกถึงความสุ ขใจในการทํางาน รวมถึงสามารถสร้างการยอมรับ
ทํางานเป็ นทีมร่ วมกับผูอ้ ื่นได้ดีมาก และแสดงออกถึงงานที่มีประสิ ทธิผลทั้งงานเดี่ยว และงานกลุ่ม/หมู่คณะ
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รายละเอียดของการประเมิน
20. ภาพรวมของการฝึ กงาน

ค่ าคะแนน
รายละเอียดของการให้ คะแนน
1
โดยภาพรวมจากการพิจารณาการปฏิบตั ิงานของนักศึกษาตลอดระยะเวลาฝึ กงาน พบว่า ควรปรับปรุ ง
อย่างยิง่ หรื อไม่ควรผ่านการประเมินการฝึ กงาน
2
โดยภาพรวมจากการพิจารณาการปฏิ บตั ิงานของนักศึกษาตลอดระยะเวลาฝึ กงาน พบว่า อยูใ่ นระดับ
พอใช้ และควรปรับปรุ งในหลายประเด็น
3
โดยภาพรวมจากการพิจารณาการปฏิ บตั ิงานของนักศึกษาตลอดระยะเวลาฝึ กงาน พบว่า อยูใ่ นระดับ
ปานกลาง และควรปรับปรุ งในบางประเด็น
4
โดยภาพรวมจากการพิจารณาการปฏิบตั ิงานของนักศึกษาตลอดระยะเวลาฝึ กงาน พบว่า อยูใ่ นระดับดี
และควรปรับปรุ งในบางประเด็น
5
โดยภาพรวมจากการพิจารณาการปฏิบตั ิงานของนักศึกษาตลอดระยะเวลาฝึ กงาน พบว่า อยูใ่ นระดับดี
มาก และควรปรับปรุ งเล็กน้อย หรื อ ไม่ตอ้ งปรับปรุ งเลย

