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สรุปผลการฝึกประสบการณ์วิชาชพีของนิสิต/นักศึกษา 
 
ชื่อนิสิต/นักศึกษา ……….……………………………………………………………………………………....… 
สาขาวิชา ………………….....……………………………………………………….....…………………………. 
อาจารย์นิเทศ ……….....…………………...........…………………………………………………………….... 
สถานที่ฝึกงาน/สถานที่จัดท าโครงการ…….………………………………………………..................... 
ระยะเวลาที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ……......................................…………………………ชั่วโมง 
1. ผลที่ได้รับจากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ(ความรู้ ทักษะ แนวความคิด)(ระบุเป็นข้อๆ) 
…………………………………………......…………………………………......................……………………… 
………………......…………………….……………………………………………………............………………… 
……………......………………………………………………………………......................……………………… 
…………………….......……………………………………………………………………............………………… 
…………………………………………......…………………………………......................……………………… 
………………......…………………….……………………………………………………............………………… 
……………......………………………………………………………………......................……………………… 
…………………….......……………………………………………………………………............………………… 
…………………………………………......…………………………………......................……………………… 
………………......…………………….……………………………………………………............………………… 
……………......………………………………………………………………......................……………………… 
…………………….......……………………………………………………………………............………………… 
…………………………………………......…………………………………......................……………………… 
………………......…………………….……………………………………………………............………………… 
……………......………………………………………………………………......................……………………… 
…………………….......……………………………………………………………………............………………… 
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2. ปัญหาและอุปสรรคในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ(ระบุเป็นข้อๆ) 
…………………………………………......…………………………………......................……………………… 
………………......…………………….……………………………………………………............………………… 
……………......………………………………………………………………......................……………………… 
…………………….......……………………………………………………………………............………………… 
…………………………………………......…………………………………......................……………………… 
………………......…………………….……………………………………………………............………………… 
……………......………………………………………………………………......................……………………… 
…………………….......……………………………………………………………………............………………… 
…………………………………………......…………………………………......................……………………… 
………………......…………………….……………………………………………………............………………… 
……………......………………………………………………………………......................……………………… 
…………………….......……………………………………………………………………............………………… 
…………………………………………......…………………………………......................……………………… 
………………......…………………….……………………………………………………............………………… 
……………......………………………………………………………………......................……………………… 
…………………….......……………………………………………………………………............………………… 
…………………………………………......…………………………………......................……………………… 
………………......…………………….……………………………………………………............………………… 
……………......………………………………………………………………......................……………………… 
…………………….......……………………………………………………………………............………………… 
…………………………………………......…………………………………......................……………………… 
………………......…………………….……………………………………………………............………………… 
……………......………………………………………………………………......................……………………… 
…………………….......……………………………………………………………………............………………… 
…………………………………………......…………………………………......................……………………… 
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3. ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ(ระบุเป็นข้อๆ) 
…………………………………………......…………………………………......................……………………… 
………………......…………………….……………………………………………………............………………… 
……………......………………………………………………………………......................……………………… 
…………………….......……………………………………………………………………............………………… 
…………………………………………......…………………………………......................……………………… 
………………......…………………….……………………………………………………............………………… 
……………......………………………………………………………………......................……………………… 
…………………….......……………………………………………………………………............………………… 
…………………………………………......…………………………………......................……………………… 
………………......…………………….……………………………………………………............………………… 
……………......………………………………………………………………......................……………………… 
…………………….......……………………………………………………………………............………………… 
…………………………………………......…………………………………......................……………………… 
………………......…………………….……………………………………………………............………………… 
……………......………………………………………………………………......................……………………… 
…………………….......……………………………………………………………………............………………… 
…………………………………………......…………………………………......................……………………… 
………………......…………………….……………………………………………………............………………… 

 
ลงชื่อ…………………….…………...............……….นิสิต/นักศึกษา 

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

ลงชื่อ.…………………….……….................………..อาจารย์นิเทศ 
(…………………….……………….............) 
          …….../…………./..……... 
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สรุปเวลาปฏิบตัิงาน (นิสิต/นักศึกษาเป็นผู้สรุป) 
 

การปฏิบัติงาน จ านวน (วัน) 
มาปฏิบัติงานปกติ  

มาปฏิบัติงานสาย  

ขาดการปฏิบัติงาน  

ลากิจ  

ลาป่วย  

รวม  

 
 

ลงชื่อ.........................................................นสิิต/นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
         (................................................) 
 
ลงนาม.......................................................ผู้รับรอง  
         (................................................) 

ต าแหน่ง.............................................................. 
วันที่.................../........................../................... 

ความคิดเห็นอาจารย์นิเทศ 
........................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................... 

ลงนาม.....................................................อาจารย์นิเทศ 
(..................................................) 
................/................./.............. 
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ส่วนที่ 2 แบบประเมินการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
 
ค าชี้แจงการประเมิน (ส าหรับผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน) 

1. ผู้ควบคุมการปฏิบัติ งานตรวจสอบผลการท างานของนิสิต/นักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพตลอดช่วงระยะเวลาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและส่งผลการประเมิน
ให้กับสถาบันเพื่อสรุปผลการปฏิบัติงานต่อไป 

2. วัดผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพจากแบบประเมินผลโดยพิจารณาในประเด็น
ต่อไปนี ้

2.1 ด้านบุคลิกภาพและการมีมนุษยสัมพันธ์ 
2.2ด้านความรู้และความสามารถ 
2.3ทักษะพื้นฐาน 
2.4 ทักษะทางสังคม 
2.5ความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี 
2.6 ความคิดเห็นโดยรวมต่อนักศึกษา 

3. การประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพนิสิต/นักศึกษา พิจารณาตามเกณฑ์การ
ประเมินแต่ละข้อจากแบบฟอร์มการประเมิน โดยให้ผู้ประเมินท าเครื่องหมายลงในช่อง
คะแนนท่ีใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุด ดังนี้ 
  ผลการปฏิบัติงาน   ไม่ผ่าน  มีค่าคะแนน  1 
  ผลการปฏิบัติงาน   ปรับปรุง มีค่าคะแนน  2 

ผลการปฏิบัติงาน   ปานกลาง มีค่าคะแนน  3 
ผลการปฏิบัติงาน   ดี  มีค่าคะแนน  4 
ผลการปฏิบัติงาน   ดีมาก  มีค่าคะแนน  5 
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4. การประเมินผลสรุป ให้ผู้ควบคุมการปฏิบัติงานสรุปผลการประเมินหลังจากท าการ
ประเมินเรียบร้อยแล้ว โดยพิจารณาเกณฑ์ 4 เกณฑ์ดังต่อไปนี้ 

ระดับคะแนน  80-100 = ดีมาก 
ระดับคะแนน  66-79  = ดี 
ระดับคะแนน  51-65  = ปานกลาง 
ระดับคะแนน  ต่ ากว่า50 = ไม่ผ่าน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



35 

 

แบบประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
ส าหรับนิสิต/นักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 

1. ชื่อและที่อยู่ของสถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
……………………………………………….………………….……………………………………….……………………… 
…………..……….…………………………………………..………………………………………….……………………… 
……………………....………………………………………………….………………………………………….…………… 
โทร.……………………..…..….......................โทรสาร.……..….…............................…….................….. 
 
2. ชื่อนิสต/นักศึกษา……..…………………………………….……….………รหัส ……………………….......... 
ภาค  ปกติ  กศ.พ.  หมู่เรียนท่ี.......................................................... 
 
3. ชื่อผู้ประเมิน.........................................................................ต าแหน่ง................................... 
 
4. รายละเอียดของการฝึกงาน 

4.1 ก าหนดการฝึกงาน………………...…………………………………………………………............. 
4.2 วันหยุดของหน่วยงาน………………………………..……..............................................วัน 
4.3 เวลาเข้าท างานเริ่มจาก ………..………......................ถึง.........……...............………...… 
4.4 จ านวนวันท่ีนักศึกษามาสายเกินเวลาท่ีหน่วยงานก าหนด…................................วัน 
4.5 จ านวนวันท่ีนักศึกษาลาการฝึกงาน.………………….…...…………….........................วัน 

(โปรดแนบส าเนาใบลาที่ผ่านการอนุมัติจากผู้มีอ านาจลงนามของหน่วยงาน)  
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5. เหตุผลของการลา 
……………………….…………...............……………..…...………………….…....……...…………………………… 
……………………………………………………...…………………………….……………………………..……...……… 
…………………………………………………………………………...………………………………………………......... 
6.หลักฐานการลาที่นิสิต/นักศึกษาน ามาแสดง 
…………...…………...………………………………………………………..…….………………………………………... 
……….…………………………...…………..…….…………………................................................................ 
...................................................................................………...……………………………………………… 
7. จ านวนวันที่นิสิต/นักศึกษาขาดการฝึกงานโดยไม่ได้ส่งใบลา……......….…......................วัน 
(นิสิต/นักศึกษาหยุดงานโดยไม่มีใบลาที่ผ่านการอนุญาตจากหน่วยงานจะถือว่าขาดงาน)  
 
8. จ านวนวันที่นิสิต/นักศึกษาฝึกงานจริง….....................................................…………….....วัน 
 

ค าชี้แจงให้ผู้ประเมินท าเครื่องหมาย ลงในช่องว่างระดับความคิดเห็นตามพฤติกรรม
ของนิสิต/นักศึกษาตามความเป็นจริง 
 ระดับคะแนน 1  หมายถึง  ไม่ผ่าน   
 ระดับคะแนน 2  หมายถึง  ปรับปรุง  

ระดับคะแนน 3  หมายถึง  ปานกลาง  
ระดับคะแนน 4  หมายถึง  ดี   
ระดับคะแนน 5  หมายถึง  ดีมาก   
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ล าดับ 
ที่ 

รายการที่ประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

(5) (4) (3) (2) (1) 
ด้านบุคลิกภาพและการมีมนุษยสัมพันธ์ 
1. บุคลิกภาพและการวางตัว  

มีบุคลิกภาพและวางตัวได้เหมาะสม  
เช่น ทัศนคติ วุฒิภาวะ ความอ่อนน้อมถ่อมตน 
การแต่งกาย กิริยาวาจา การตรงต่อเวลา  
และอ่ืนๆ 

     

2. มนุษยสัมพันธ์  
สามารถร่วมงานกับผู้อ่ืน การท างานเป็นทีม 
สร้างมนุษยสัมพันธ์ได้ดี กับผู้ร่วมงาน  
เป็นผู้ที่ช่วยก่อให้เกิดความร่วมมือประสานงาน 
และอ่ืนๆ 

     

3. ความมีระเบียบวินัย ปฏิบัติตามองค์การ  
ความสนใจเรียนรู้ ศึกษา กฎระเบียบ นโยบาย
ต่างๆ และปฏิบัติตามโดยเต็มใจ การปฏิบัติ
ตามระเบียบบริหารงานบุคคล (การเข้างาน  
ลางาน) และอ่ืนๆ 

     

4. คุณธรรมและจริยธรรม  
มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีจิตใจสะอาด รู้จัก
เสียสละ ไม่เห็นแก่ตัว เอื้อเฟ้ือช่วยเหลือผู้อื่น 

     

ด้านความรู้และความสามารถ 
1. ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับงานที่ได้รับ

มอบหมาย 

นิสติ/นักศึกษามีความสามารถในการเรียนรู้
และพัฒนาตนเอง ความเอาใจใส่ต่องานที่ได้รับ
มอบหมาย และอ่ืนๆ 
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ล าดับ 
ที่ 

รายการที่ประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

(5) (4) (3) (2) (1) 
2. ความสามารถในการเรียนรู้และประยุกต์

วิชาการ 
ความรวดเร็วในการเรียนรู้เข้าใจข้อมูลข่าวสาร
และวิธีการทางานตลอดจนการน าความรู้ 
ไปประยุกต์ใช้งาน 

     

3. วิจารณญาณและการตัดสินใจ 
ตัดสินใจได้ดีถูกต้องรวดเร็วมีการวิเคราะห์
ข้อมูลและปัญหาต่างๆอย่างรอบคอบ 
ก่อนการตัดสินใจสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
ได้สามารถไว้วางใจให้ตัดสินใจได้ด้วย 
ตนเอง 

     

4. ทักษะการสื่อสาร 
ความสามารถในการติดต่อสื่อสารการพูด 
การเขียนและการน าเสนอสามารถสื่อให้เข้าใจ
ได้ง่ายเรียบร้อยชัดเจนถูกต้องรัดกุมมีล าดับ
ขั้นตอนที่ดีไม่ก่อให้เกิดความสับสน 
ต่อการท างานรู้จักสอบถามรู้จักชี้แจง 
ผลการปฏิบัติงานและข้อขัดข้องให้ทราบ 

     

5. ความเหมาะสมต่อต าแหน่งงานที่ได้รับ
มอบหมาย 
สามารถพัฒนาตนเองให้ปฏิบัติงานตาม
ต าแหน่งงานและค าบรรยายลักษณะงาน 
ที่มอบหมายได้อย่างเหมาะสม 

     

ทักษะพื้นฐาน 
1. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์      
2. มีทักษะในการสื่อสาร (ฟัง พูด อ่าน เขียน)      
3. มีทักษะและความสามารถใช้เครื่องใช้

ส านักงาน 
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ล าดับ 
ที่ 

รายการที่ประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

(5) (4) (3) (2) (1) 
4. มีทักษะในการจัดการ ด้านการวางแผน และ

วิธีการจัดการ 
     

ทักษะทางสังคม 
1. มีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต และ 

มีความส านึกต่อส่วนรวม 
     

2. ท างานเป็นกลุ่มในบทบาทผู้น า      
3. ท างานเป็นกลุ่มในบทบาทผู้ตาม      
4. มีความเอ้ือเฟ้ือ เผื่อแผ่ และมีน้ าใจต่อเพ่ือน

ร่วมงาน 
     

5. มีบุคลิกภาพที่ดี มีมารยาท และมีสัมมาคารวะ      
6. มีระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ และปฏิบัติ

ตามกติกาของสังคม 
     

7. ยอมรับความคิดเห็นและการวิจารณ์จาก
ผู้ร่วมงาน 

     

8. มีความกระตือรือร้นต่อตนเองและต่องานใน
หน้าที่ 

     

ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ 
1. การตรงต่อเวลา  และมาปฏิบัติงาน 

อย่างสม่ าเสมอ 

นิสติ/นักศึกษามาปฏิบัติงานตรงเวลา 
ที่หน่วยงานระบุ และปฏิบัติงานที่ได้รับ
มอบหมายแก้ปัญหาในการปฏิบัติงานที่ได้รับ
มอบหมายและบรรลุวัตถุประสงค์ของงานได้
ตามเวลาที่ก าหนด 

     

2. ความสนใจอุตสาหะในการท างาน 
ความสนใจและความกระตือรือร้นในการ
ท างานมีความอุตสาหะความพยายามความ
ตั้งใจที่จะท างานได้ส าเร็จความมานะบากบั่น 

     



40 

 

ล าดับ 
ที่ 

รายการที่ประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

(5) (4) (3) (2) (1) 
ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคและปัญหา 

3. ความสามารถเริ่มต้นท างานได้ด้วยตนเอง 
เมื่อได้รับค าชี้แนะสามารถเริ่มท างานได้เองโดย
ไม่ต้องรอค าสั่ง (กรณีงานประจ า) เสนอตัวเข้า
ช่วยงานแทบทุกอย่างมาขอรับงานใหม่ๆไปท า
ไม่ปล่อยเวลาว่างให้เวลาล่วงเลยไปโดยเปล่า
ประโยชน์ 

     

4. การตอบสนองต่อการสั่งการ 
ยินดีรับค าสั่งค าแนะน าค าวิจารณ์ไม่แสดงความ
อึดอัดใจเมื่อได้รับค าติเตือนและวิจารณ์ความ
รวดเร็วในการปฏิบัติตามค าสั่งการปรับตัว
ปฏิบัติตามค าแนะนาข้อเสนอแนะและวิจารณ์ 

     

ความคิดเห็นโดยรวมต่อนักศึกษา 
1. โดยภาพรวมท่านมีความเห็นว่านิสติ/นักศึกษา

ฝึกงานท่านนี้สามารถปฏิบัติงานได้ 
อยู่ในระดับใด 

     

รวมคะแนนตามระดับคะแนน (แนวตั้ง)      
ผลคะแนนรวม  
ผลการประเมิน 

 
 

 

               X  100  = ร้อยละ  
             130 

 
 
 
 
 



41 

 

หมายเหตุ  ผลการประเมนิจะอยู่ในรูปค่าร้อยละ  สามารถหาโดยใช้สูตรในการค านวณ
ต่อไปนี้  
  ผลคะแนนรวม คูณ  100  หารด้วย 145 

 
การสรุปผลการประเมิน  (ให้ผู้ประเมินท าเครื่องหมาย  ในช่องผลการประเมิน) 

       ผลการประเมิน 
ระดับคะแนน  80-100 = ดีมาก 
ระดับคะแนน  66-79  = ดี 
ระดับคะแนน  51-65  = ปานกลาง 
ระดับคะแนน  ต่ ากว่า50 = ไม่ผ่าน 
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โปรดให้ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์แก่นิสิต/นักศึกษา 
 

จุดเด่นของนิสิต/นักศึกษา ข้อควรปรับปรุงของนิสิต/นักศึกษา 
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ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นเพิ่มเติม 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
 
 

ลงชื่อ............................................................ผู้ประเมิน 
                                                     (......................................................) 
                                              ต าแหน่ง ........................................................... 
                                              วันท่ีประเมิน ............ / ............... / ............... 
หมายเหตุ 

1. กรุณาผนึกซองเป็นเอกสารปกปิด และเซ็นชื่อก ากับในวันสุดท้ายของการฝึกงาน โดย
มอบให้นิสิต/นักศึกษาน าไปคืนอาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชาการฝึกประสบการณ์
วิชาการ / วิชาชีพ เพื่อใช้ในการพิจารณาระดับคะแนนของนิสิต/นักศึกษาและ
รวบรวมข้อมูลเพื่อปรับปรุงการฝึกประสบการณ์วิชาการ / วิชาชีพ ของนิสิต/นักศึกษา 

2. หากมีปัญหาหรือข้อสงสัยประการใด โปรดติดต่อหรือแจ้งให้อาจารย์ผู้ประสานงาน
รายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาการณ์ / วิชาชีพ ทราบทางโทรศัพท์    
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ข้อมูลสอบถามเพิ่มเติม 
1. คุณสมบัติของนิสติ/นักศึกษาฝึกงานท่ีท่านต้องการ 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
2. ช่วงเวลาท่ีเหมาะสมของหน่วยงานท่านในการเข้ารับนิสิต/นักศึกษาเข้ารับการฝึกงาน 
ด้านวิชาชีพ 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
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3. ระยะเวลาท่ีท่ีเห็นว่านิสิต/นักศึกษาควรจะใช้ในการฝึกงานกับสถานประกอบการเพื่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
4. ในปีการศึกษาถัดไปทางหน่วยงานท่านต้องการรับนิสิต/นักศึกษาฝึกงานอีกหรือไม่ 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
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5. หากรับท่านมีความประสงค์จะรับนิสติ/นักศึกษาเข้าฝึกงานจ านวน ...............................คน 
6. จุดที่ท่านต้องการให้ทางสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา แก้ไขปรับปรุงคือ 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
 
 

ผู้ให้ข้อมูล .................................................................... 
(.................................................................)  

ต าแหน่ง........................................................................ 
                                              วันท่ี....................เดือน.........................พ.ศ................... 


