
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คู่มือฝึกอาชีพในการศึกษาระบบทวิภาค ี
สำหรับครูฝึก 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 2 

วิทยาลัย........................................................ 

สาขาวิชา...................................................... 

 

ข้อมูลนักศึกษา 
 

นาย/นาง/นางสาว ………………………………………………………........................………… 
รหัสประจำตัวนักศึกษา............................................................................................ 
ภาคเรียนที่...................................ปีการศึกษา......................................................... 

สาขาวชิา................................................................................................................ 

วิทยาลัย.................................................................................................................. 

ชื่อสถานประกอบการ.............................................................................................. 

ที่ตั้ง (ที่ติดต่อได้ทางไปรษณีย์)................................................................................ 

 



   

คำขอบคุณ 

คู่มือฝึกอาชีพในการศึกษาระบบทวิภาคี  ฉบับนี้   ได้พัฒนาขึ้นจากคู่มือสหกิจศึกษา ของคณะ              
ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และสถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 มาผนวกกับกรอบแนวคิดของการฝึกอาชีพในการศึกษาระบบทวิภาคีระบบ               
ทวิภาคี  ที่ ระบุ ในคู่มือฉบับนี้  ให้ เป็นหลักปฏิบัติ ของนักศึกษา หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สถาบัน                   
การอาชีวศึกษาภาคกลาง 2 จึงขอขอบคุณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มา ณ โอกาสนี้              
การพัฒนาคู่มือฝึกอาชีพในการศึกษาระบบทวิภาคี ได้มีเป้าหมายให้ เป็นส่วนหนึ่งในการจัดการศึกษา                  
ของหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 2 สามารถดำเนินงานสำเร็จลงได้               
ต้องขอขอบพระคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่มีรายชื่อ ดังต่อไปนี้ 

ที่ปรึกษา 
นายอุบลศักดิ์   บัวหลวงงาม  นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 2 
นายเรวัช   ศรีแสงอ่อน       ทำหน้าที่ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 2 
นางวรรณมาส สืบโถพงษ์  ผู้อำนวยการอาชีวศึกษาบัณฑิต สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 2 
นางฑิพากร ทรงตระกูล ผู้อำนวยการสำนักพัฒนายุทธศาสตร์และความร่วมมืออาชีวศึกษา 
   สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 2 
ผศ.ดร.ชูชัย   สุจิวรกุล    หัวหน้าศูนย์บริการจัดการศึกษานอกพ้ืนที่ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 

และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
รศ.คมสัน  จิระภัทรศิลปะ คณะกรรมการจากภาควิชาครุศาสตร์อุตสาหการ  
ดร.พิเชษฐ์  พินิจ  คณะกรรมการจากภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล 
ดร.ธีระวุฒิ  มูฮำหมัด  คณะกรรมการจากภาควิชาครุศาสตร์โยธา 
อ.ชลาธิป  ชื่นกุล  คณะกรรมการจากภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า  
ผศ.เอกรัตน์   รวยรวย  คณะกรรมการจากภาควิชาครุศาสตร์โยธา 
คณะกรรมการบริหาร  สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมประจำศูนย์นอกพ้ืนที่ 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี   
ผู้บริหาร และครู วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท/วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี/วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี/

วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี/วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรีแห่งที่ 2/ 
                                        วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี/และวิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง    
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คำนำ 

คู่มือฉบับนี้มีจุดมุ่งหมายเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือประกอบการฝึกอาชีพในการศึกษาระบบทวิภาคี               
ของหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 2 เนื่องจากหลักสูตรนี้ มีวิธีปฏิบัติที่แตกต่าง
กับหลักสูตรอ่ืน ๆ คือเน้นการจัดการเรียนการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับอาชีพ รูปแบบการจั ดการเรียน        
การสอน ระบบทวิภาคี มุ่งเน้นความร่วมมือในการเรียนการสอนร่วมกับสถานประกอบการอย่างเข้มข้น             
โดยศึกษา และปฏิบัติงานในสถานศึกษาเป็นระยะเวลา 1 ปีการศึกษา ดังนั้นจึงต้องมีหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติ 
ที่ชัดเจนเพ่ือเป็นการยืนยันถึงคุณภาพและมาตรฐานของหลักสูตรได้ว่าสามารถดำเนินการอย่างเป็นระบบ         
และมีขั้นตอน ส่งผลให้บัณฑิตที่จบจากหลักสูตรนี้ มีคุณสมบัติตรงกับความต้องการของสถานประกอบการ
อย่างแท้จริง 

เอกสารฉบับนี้ ได้พัฒนาเอกสารประเมินการฝึกอาชีพในสถานประกอบการ จากรูปแบบสหกิจศึกษา
ของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มาผนวกกับกรอบ
แนวคิดของการฝึกอาชีพในการศึกษาระบบทวิภาคี ให้เป็นหลักปฏิบัติที่ระบุในคู่มือฉบับนี้ อย่างไรก็ตาม         
การฝึกอาชีพในการศึกษาระบบทวิภาคี นอกจากหลักเกณฑ์ที่รัดกุมแล้วยังต้องอาศัยความร่วมมืออย่างจริงจัง
ของผู้ที่เกี่ยวข้อง จึงจะทำให้ผลการฝึกสำเร็จลุล่วงได้   

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 2 หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือประกอบการฝึกอาชีพในการศึกษา          
ระบบทวิภาคี ฉบับนี้ จะเป็นเครื่องมือที่จะเป็นประโยชน์ต่อ สถานศึกษา อาจารย์นิเทศก์ นักศึกษา ครูฝึก  
สถานประกอบการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ที่จะนำไปใช้เป็นกรอบในการดำเนินงานเพ่ือให้การฝึกอาชีพในการศึกษา
ระบบทวิภาคี ของหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ประสบความสำเร็จ อย่างไรก็ตาม คณะทำงานจะปรับปรุง         
และพัฒนาคู่มือนี้อย่างต่อเนื่องตามข้อมูลและปัญหาที่พบ ตลอดจนจากคำแนะนำของผู้รู้ และผู้ที่เกี่ยวข้อง         
ในระหว่างการดำเนินงาน เพ่ือให้กระบวนการและการดำเนินงานประสบผลสัมฤทธิ์ ตรงตามวั ตถุประสงค์         
ของหลักสูตร ต่อไป 
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คำชี้แจง 

การฝึกอาชีพในการศึกษาระบบทวิภาคี เป็นความร่วมมือระหว่าง
ภาคการศึกษากับสถานประกอบการ ซึ่งมีเป้าหมายร่วมกันในการพัฒนา
กำลั งคนด้ านอาชี วศึกษา  ประสบการณ์ ที่ เกิ ดขึ้ นกับนั กศึกษาจาก                  
การปฏิบัติงานจริง จะช่วยให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้และพัฒนาทักษะ         
ที่ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการ อันจะส่งผลดีต่อสถาน
ประกอบการในการดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลดี         
ต่อการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมของชาติในอนาคต 

การฝึกอาชีพในการศึกษาระบบทวิภาคี  จะประสบผลสำเร็จ         
ดังเจตนารมณ์  ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สถาบัน               
การอาชีวศึกษาภาคกลาง 2 จะต้องอาศัยครูฝึก ซึ่งเป็นผู้มีความชำนาญงาน 
คอยกำกับดูแล ให้คำแนะนำ และบันทึกผลการฝึกอาชีพของนักศึกษา             
เพ่ือสะท้อนทักษะการเรียนรู้และทักษะปฏิบัติที่นักศึกษาแต่ละคน สถาบัน
การอาชีวศึกษาภาคกลาง 2 ให้ความสำคัญด้านเอกสารประเมินนักศึกษาโดย
ครูฝึกบันทึกในแต่ละครั้งดังนี้ 

1. แบบประเมินผลทักษะด้านการปฏิบัติตน (GENERIC SKILLS) 
2. แบบประเมินผลทักษะการเรียนรู้ (LEARNING SKILLS) 
3. แบบประเมินผลทักษะการปฏิบัติงาน (PROFESSIONAL 

SKILLS) 
4. แบบประเมินทักษะการทำโครงงาน (PROJECT SKILL) 
5. เอกสารบันทึกข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ และข้อคิดเห็นสรุป     

จากคู่มือฝึกอาชีพในการศึกษาระบบทวิภาคี ของนักศึกษา 
5.1. แบบเสนอข้อมูลการทำโครงงาน  
5.2. การทำโครงงานและประเมินความก้าวหน้าของโครงงาน 

6. บันทึกการประเมินการนำเสนอผลการงานการฝึกอาชีพที่ได้รับ
มอบหมายและการแก้ปัญหาของนักศึกษา 

7. สรุปผลการฝึกอาชีพในการศึกษาระบบทวิภาคปีระจำเดือน 
หรือในแต่ละครั้งที่ออกนิเทศ 

การบันทึกผลการฝึกอาชีพในการศึกษาระบบทวิภาคี ในเอกสาร
ทั้งหมดของครูฝึกจะเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาในการพัฒนาตนเองทุกมิติ 
และจะเป็นประโยชน์ต่ออาจารย์นิ เทศใช้เป็นข้อมูลประเมินผลสัมฤทธิ์         
ของนักศึกษา เมื่อสิ้นสุดภาคเรียน 



   
 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารประเมินผล 
การฝึกอาชีพในการศึกษาระบบทวิภาคี 

เดือน…………………………… พ.ศ. .................. 
 

 

 

 

 

 

 



   

การประเมินผลการฝึกอาชีพในการศึกษาระบบทวิภาคี 

คร้ังที่ 1 

ประเมนิ ประจำเดือน …………………………………………… พ.ศ.……………… 

ช่วงเวลาในการประเมิน 

 เมื่อนักศึกษาปฏิบัติงานครบ 1 เดือน 

รายละเอียดและวิธีการประเมิน 

1. ติดตามการเสนอหัวข้อ โครงงานตรวจสอบและลงนาม แบบเสนอข้อมูลการทำโครงงาน เพ่ือร่วมเป็น            

ที่ปรึกษาร่วมในการทำโครงงาน ของนักศึกษา  

2. ตรวจสอบและประเมินเอกสารและหลักฐานการปฏิบัติงาน ที่แสดงไว้ในแฟ้มสะสมผลงาน ในคู่มือ         

ฝึกอาชีพในการศึกษาระบบทวิภาคีของนักศึกษา สัปดาห์ละ 1 ครั้ง 

3. ประเมินผลการปฏิบัติงานลงใน แบบประเมิน 

3.1. แบบประเมินทักษะการปฏิบัติตน  

3.2. แบบประเมินทักษะการเรียนรู้งาน 

3.3. แบบประเมินทักษะการปฏิบัติงานในอาชีพ 

4. ติดตามการรายงานความก้าวหน้าและบันทึกในเอกสารในเอกสารแบบประเมิน 

4.1.  ด้านทักษะการทำโครงงาน (PROJECT SKILL)  

4.2. ประเมินลงในแบบประเมินผลทักษะการทำโครงงาน  

5. บันทึกข้อสังเกตที่พบลงในแบบฟอร์มที่ได้กำหนดไว้ เดือนละ 1 ครั้ง 

6. ลงนามกำกับเพ่ือยืนยันผลการประเมินลงในแบบฟอร์มที่กำหนด 

 

 

 



   

 

 
แบบประเมินผลทักษะด้านการปฏิบัติตน (GENERIC SKILLS) 

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 2 

คําชี้แจง :  
ทักษะการปฏิบัติตน (Generic Skills) หมายถึง ทักษะที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตทางสั งคม (Social Skills)                 

ที่นักศึกษาจะต้องนำมาใช้แล้วสามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันกับบุคคลในองค์กรได้อย่ างมีความสุข ทักษะนี้หมายความรวมถึง
คุณลักษณะส่วนบุคคล (Personality Skills) การรับรู้และถ่ายทอดข้อมูล (Communication Skills) โดยนำความสามารถ
พืน้ฐานด้านต่าง ๆ มาฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพให้สำเร็จลุล่วงและเป็นที่พอใจขององค์กรผู้ใช้บัณฑิต (Employability) 

โปรดแสดงความคิดเห็นของท่านโดยกาเครื่องหมาย ลงในช่องหมายเลข 5, 4, 3, 2, 1 ตามความเห็นของท่าน            
ในแตล่ะหัวข้อประเมิน  

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

หัวข้อประเมิน 
ระดับความคิดเห็น  

5  4  3  2  1  

1. ทักษะสังคม (Social Skills) 

1.1 เข้าใจความแตกต่างระหว่างบุคคลและยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่นอย่างมีเหตุผล      

1.2 พร้อมท่ีจะเปลี่ยนแปลงตัวเองเสมอ เมื่อได้รับฟังข้อเสนอแนะ คำวิจารณ์ ท่ีมีเหตุผลของผู้อื่น      

1.3 มีความเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี รู้จักท่ีจะแสดงความเห็นได้เหมาะสมกับช่วงเวลา      

1.4 สนับสนุนให้กำลังใจ และยกย่องผู้อื่นในโอกาสที่เหมาะสม      

1.5 ปฏิบัติตนเหมาะสมทั้งทางกาย วาจา และใจ      

1.6 ปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม และกฎระเบียบของสังคมในองค์กรได้อย่างเหมาะสม      

1.7 มีการแสดงออกทางสังคมได้อย่างเหมาะสมกับภาระหน้าที่      

2. คุณลักษณะเฉพาะตน (Personality) 

2.1 บุคลิกภาพภายนอก เช่น ทรงผม หนวดเครา การแต่งกาย เหมาะสมกับ ตำแหน่งหน้าท่ีที่รับผิดชอบ      

2.2 มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อผู้ร่วมงานในหน่วยงานทั้งผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา      

2.3 ความสามารถในการวางตัว ปรับตัวและร่วมงานกับผู้อื่นได้อย่างเหมาะสม      

2.4 มีวุฒิภาวะในการทำงานเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงาน      

2.5 กล้าที่จะสอบถามและเสนอแนะอย่างเหมาะสมและมีเหตุผล      

2.6 มีวินัยในการทำงาน เช่น การตรงต่อเวลา ไม่ขาดงาน หรือไม่เข้างานสาย      

2.7 ประสานงานท่ีได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ      

2.8 มีความตั้งใจและ อุตสาหะ ที่จะปฏิบัติงานด้วยความตั้งใจ      

 

 

 

 



   

หัวข้อประเมิน 
ระดบัความคิดเห็น  

5  4  3  2  1  

3. ทักษะการสื่อสาร (Communication Skills)      

3.1 ติดต่อสื่อสาร(ฟัง พูด อ่าน เขียน) ด้วยทัง้ภาษาไทยและภาษาอื่นได้      

3.2 จับใจความ สรุปความและตั้งคำถามได้ตรงประเด็น      

3.3 แสดงความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะได้อย่างมีเหตุผล      

3.4 นำเสนอผลงานท่ีปฏิบัติด้วยวิธีการที่เข้าใจง่าย ชัดเจน และตรงประเด็น      

3.5 มีความสามารถในการร่วมมือกับบุคคลอื่น ในการปฏิบัติงานให้สำเร็จลุล่วง      

4. ความพึงพอใจของผู้ประกอบการ (Employability)      

4.1 พร้อมท่ีจะมีส่วนร่วมกับองค์กรในการปฏิบัติงานท่ีสำคัญ      

4.2 มีความประพฤติ คุณธรรมจริยธรรม ท่ีดี      

4.3 สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบขององค์กร ได้อย่างเหมาะสม      

4.4 มีความรับผิดชอบต่องานท่ีได้รับมอบหมายให้สำเร็จลุล่วง      

4.5 สามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้อง ครบถ้วนตามที่ได้รับมอบหมาย คุณภาพเป็นที่น่าพอใจ      

4.6 มีความมุ่งมั่นกระตือรือร้นในการทำงาน      

4.7 มีความอุตสาหะ ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคและปัญหา      

4.8 มีความซื่อสัตย์ สุจริต      

4.9 มีความเสียสละ ไม่เห็นแก่ตัว และเอื้อเฟ้ือช่วยเหลือผู้อื่น      

4.10 การให้ความเคารพเช่ือฟังผู้บังคับบัญชาด้วยเหตุผลที่เหมาะสม      

4.11 ไม่ปล่อยให้เวลาล่วงเลยไปโดยเปล่าประโยชน์      

ข้อคิดเห็นหรือเสนอแนะเพ่ิมเติม 

........................................................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................................................  

           

 

 

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

 
 
 
 

 
 

 



   
 
 

แบบประเมินผลทักษะการเรียนรู้ (LEARNING SKILLS) 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 2 

    

คําชี้แจง :  
ทักษะการเรียนรู้ (Learning Skills) หมายถึงทักษะทางวิชาการของนักศึกษาที่สามารถนำความรู้ความสามารถจาก

การได้ศึกษาในสถานศึกษามาประยุกต์ใช้ในการฝึกอาชีพในการศึกษาระบบทวิภาคีได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถสร้าง
องค์ความรู้ใหม่จากการปฏิบัติงานได้อย่างเป็นระบบและรวดเร็ว ภายใต้การคำแนะนำของพนักงานที่ปรึกษาและอาจารย์
นิเทศก ์       

โปรดแสดงความคิดเห็นของท่านโดยกาเครื่องหมาย ลงในช่องหมายเลข 5, 4, 3, 2, 1 ตามความเห็นของทาน          
ที่คิดว่าเหมาะสม  

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

หัวข้อประเมิน 
ระดับความคิดเห็น  

5  4  3  2  1  

1 ประยุกตค์วามรู้ ความสามารถไปสู่การปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม      

2 มีความสามารถในการบริหารจัดการการเรียนรู้ของตนเองได้อย่างเปน็ระบบ      

3 มีความคิดสร้างสรรค์ในการปฏิบัตงิาน      

4 มีวิธีการที่จะทำความเข้าใจที่ได้รับมอบหมายและกำหนดวิธีการปฏิบตัิงานได้อย่างเหมาะสมและทันท่วงที      

5 วิเคราะห์วางแผนและศึกษาความเป็นไปได้จนเป็นท่ีแน่ใจ ก่อนลงมือปฏิบัติงาน      

6 วางแผนและกำหนดกิจกรรมปฏิบัตงิานที่ได้รับมอบหมายให้เสร็จสิ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพและตามเป้าหมาย      

7 รับรู้คำสั่งจากผู้บังคับบญัชาผ่านกระบวนการสังเกต จดบันทึก การอ่าน การฟัง และทำความเข้าใจ แปล
ความหมาย คำสั่งนั้นเพื่อนำไปปฏบิัติอย่างถูกต้อง 

     

8 มีวิจารณญาณในการวิเคราะห์ข้อมูลและปัญหาต่างๆ อย่างรอบคอบ คัดเลือกข้อมลูไปใช้งานไดต้รงประเด็น      

9 มีการตดัสินใจ รวดเร็ว ถูกต้อง       

10 มีความสามารถที่จะปรับเปล่ียนแผนงาน ด้วยวิธีการที่หลากหลายเพือ่ที่จะปฏิบัติงานน้ันให้ประสบความสำเร็จ      

11 ใช้คำถามในการสืบค้น หาวิธีการปฏิบัติงานหรือผลลัพธ์ที่ต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพ      

12 เปิดใจกว้างและยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่นเพื่อให้งานท่ีได้รับมอบหมายมีความสมบูรณ์      

13 ดำเนินงานให้สำเร็จลุล่วงโดยคำนงึถึงเป้าหมายและความสำเร็จของงานเป็นหลัก      
 

หมายเหตุ : ขอความอนุเคราะห์ให้ครูฝึกประเมินผลลงในแบบฟอรม์ฉบับนี้เมื่อสิ้นสุดการปฏบิัติงานในแต่ละเดือน 
ข้อคิดเห็นหรือเสนอแนะเพ่ิมเติม 
.............................................................................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................................................................................  

 
 

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



   

 
แบบประเมินผลทักษะการปฏิบัติงาน (PROFESSIONAL SKILLS)  

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 2 
คําชี้แจง :  

ทักษะด้านการปฏิบัติงานในอาชีพ (Professional Skills) หมายถึง ความสามารถในการปฏิบัติงานในอาชีพ             
(Core Skills) ตามภาระงาน (Job Description) ในอาชีพนั้น ๆ (Technical Skills) ได้อย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ 
นักศึกษาจะต้องการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพตามภาระหน้าที่ของอาชีพ โดยจะต้องปฏิบัติให้ครบถ้วนตามภาระงาน         
ที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของพี่เลี้ยงและอาจารย์นิเทศก์ องค์กรผู้ใช้บัณฑิตจะต้องกำหนดภาระงาน          
ให้นักศึกษาปฏิบัติ เสมือนเป็นพนักงานคนหนึ่งในองค์กรแต่ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยพนักงานประจำซึ่งเป็นพ่ีเลี้ยง ผ่านการฝึกปฏิบัติ
ด้วยระบบการเรียนรู้จริงจากการปฏิบัติงานร่วมกัน (On the Job Training) การประเมินผลจะประเมินว่า นักศึกษา           
มีความสามารถในการปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่ของอาชีพน้ันได้ครบถ้วนสมบูรณ์มากน้อยเพียงใด   

โปรดแสดงความคิดเห็นของท่านโดยกาเครื่องหมาย ลงในช่องหมายเลข 5, 4, 3, 2, 1 ตามความเห็นของท่าน            
ที่คิดว่าเหมาะสม  

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

หัวข้อประเมิน 
ระดับความคิดเห็น  

5  4  3  2  1  

1. มีความรู้ ความสามารถเพียงพอต่อภาระหน้าท่ีทีไ่ด้รับมอบหมาย      

2. มีทักษะความชำนาญในการปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมาย      

3. ความรู้ความเข้าใจต่อลักษณะงานท่ีได้รับมอบหมาย      

4. มีความสามารถในการตัดสินใจที่จะปฏิบัติงานได้ดี ถูกต้อง รวดเร็ว       

5. มีการวิเคราะห์ข้อมูลและปัญหาต่าง ๆ อย่างรอบคอบ      

6. สามารถใช้ภาษาในการติดต่อสื่อสาร เพียงพอต่อหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมาย      

7. ใช้คอมพิวเตอร์หรือเทคโนโลยีใหม่ ๆ วิเคราะห์ข้อมูล รายงานผลได้      

8. มีความสามารถท่ีจะปฏิบัติงานท่ีได้รับมอบหมายให้สำเร็จลุล่วง      

9. มีความคิดวิเคราะห์ ริเริ่มสร้างสรรค์ และเป็นประโยชน์ต่อภาระหน้าท่ี      

10. มีความสามารถในการดำเนินการโครงงานได้ตรงตามแผนและมีคุณภาพ      

หมายเหตุ:  นำข้อมูลภาระหน้าที่ (Job Description) ของอาชีพท่ีนักศึกษาปฏิบัติ ท่ีได้จากแบบ อศ.บ.07.1.1 มากรอกลงใน
ช่องระดับความคิดเห็น 

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

........................................................................................................................................................................................................  

........................................................................................................................................................................................................  
 

 
ลงช่ือ……………………………………………………………. ครฝูึก 

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



   

 
แบบเสนอข้อมูลการทำโครงงาน 

ทักษะการทำโครงงาน (PROJECT SKILL) 

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 2 
 

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

ผู้จัดทำโครงงาน 
1) นาย/นางสาว............……………….……………………… รหสันักศึกษา ………………….….……... 
2) นาย/นางสาว............……………….……………………… รหสันักศึกษา ………………….….……... 
3) นาย/นางสาว............……………….……………………… รหสันักศึกษา …………………….….…... 

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

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

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

รายนามคณะกรรมการสอบโครงงาน 

ลำดับที ่ ชื่อ-นามสกลุ บทบาทหน้าท่ี ลายเซ็น 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 



   
 

 

แบบประเมินผลทักษะการทำโครงงาน (PROJECT SKILL) 

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 2 

คําชี้แจง :  
ทักษะการปฏิบัติโครงงาน หมายถึง ทักษะที่แสดงถึงความสามารถของนักศึกษาที่จะปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายให้

สำเร็จลุล่วงผ่านกระบวนการโครงงานทักษะนี้นักศึกษาจะต้องพิสูจน์ความสามารถในการวางแผนงานการแก้ปัญหา การเขียน
รายงาน และการนำเสนอผลงาน ซึ่งใช้โจทย์ปัญหาจริงในสถานประกอบการ โดยผ่านการควบคุมดูแลของครูฝึกและอาจารย์
นิเทศก์ การประเมินผลจะประเมินว่า นักศึกษามีความสามารถวางแผนงาน การแก้ปัญหา การเขียนรายงาน และการนำเสนอ
ผลงาน ได้ครบถ้วนสมบูรณ์มากน้อยเพียงใด 

โปรดแสดงความคิดเห็นของท่านโดยกาเครื่องหมาย ลงในช่องหมายเลข 5, 4, 3, 2, 1 ตามความเห็นของท่าน            
ที่คิดว่าเหมาะสม  

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

หัวข้อประเมิน 
ระดับความคิดเห็น  

5  4  3  2  1  

1. ความก้าวหน้าของโครงงาน      

1.1 อยู่ในขั้นทำความเข้าใจหัวข้อโครงงาน ศึกษาปัญหาและวัตถุประสงค์ของ
โครงงาน 

     

1.2 อยู่ในข้ันกำหนดแผนการดำเนินงานโครงงานสมบูรณ์แล้ว      

1.3 อยู่ในข้ันหาศึกษารูปแบบและค้นหาข้อมูลประกอบการทำโครงงาน      

1.4 อยู่ในข้ันการสร้างเครื่องมือหรือเตรียมพร้อมสำหรับการทดลอง      

1.5 อยู่ในข้ันทดลองและรวบรวมข้อมูลเสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้ว      

1.6 อยู่ในข้ันการวิเคราะห์ข้อมูล      

1.7 อยู่ในข้ันสรุปผลการทดลอง      

1.8 อยู่ในข้ันกำลังจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์      

2. ความก้าวหน้าของโครงงานที่นักศึกษาปฏิบัติเมื่อเทียบกับแผน      

3. การนำเสนอ      

3.1 เสียงชัดเจน      

3.2 นำเสนอเป็นขั้นตอน      

3.3 ความถูกต้องของข้อมูล      

4. ปริมาณโครงงานและคุณภาพ      

4.1 ปริมาณโครงงานท่ีได้ปฏิบัติเมื่อเทียบกับผลงานท่ีต้องทำให้แล้วเสร็จ      

4.2 คุณภาพของโครงงานท่ีได้ปฏิบัติ      

 

 

 



   
ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาโครงงาน  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 

ลงช่ือ…………………………………………………. ครูฝึก                  ลงช่ือ…………………………………………………. อาจารย์นิเทศก ์

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
เอกสารบันทึกข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น การนำเสนอผลงานของนักศึกษา 

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

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

 

 

 

ตารางสรุปผลการประเมิน ประจำเดือน.......................... 



   

ที ่ ชื่อ – สกุล 
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 จากแบบประเมินผลทกัษะด้านต่างๆ 

ทักษะการ

ปฏิบัติตน 

(10 คะแนน) 

ทักษะการ

เรียนรู้ 

(10 คะแนน) 

ทักษะการ

ปฏิบัติ 
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(10 คะแนน) 

ทักษะการ
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โครงงาน 

(10 คะแนน) 

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         
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ลงชื่อ ……………………..…………………….  

 (…………………………………….……) 

        ครูฝึก  

 ……...../………….……........./…...... 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ : ผลการประเมินเสร็จ จะสรุปเป็นฐานข้อมลูในรอบ เดือนท่ี 1 
 

 



   
 

 

 

 

 

 

เอกสารประเมินผล 
การฝึกอาชีพในการศึกษาระบบทวิภาคี 

เดือน…………………………… พ.ศ. .................. 
 

 

 

 

 

 

 

 



   

การประเมินผลการฝึกอาชีพในการศึกษาระบบทวิภาคี 

คร้ังที่ 2 

ประเมิน ประจำเดือน …………………………………………… พ.ศ.……………… 

ช่วงเวลาในการประเมิน 

 เมื่อนักศึกษาปฏิบัติงานครบ 2 เดือนแรก  

รายละเอียดและวิธีการประเมิน 

1. ติดตามการเสนอหัวข้อ โครงงานตรวจสอบและลงนาม แบบเสนอข้อมูลการทำโครงงาน เพ่ือร่วมเป็นที่

ปรึกษาร่วมในการทำโครงงาน ของนักศึกษา  

2. ตรวจสอบและประเมินเอกสาร และหลักฐานการปฏิบัติงาน ที่แสดงไว้ในแฟ้มสะสมผลงานในคูมื่อฝึก

อาชีพในการศึกษาระบบทวิภาคีของนักศึกษา สัปดาห์ละ 1 ครั้ง 

3. ประเมินผลการปฏิบัติงานลงใน แบบประเมิน 

3.1. แบบประเมินทักษะการปฏิบัติตน  

3.2. แบบประเมินทักษะการเรียนรู้งาน  

3.3. แบบประเมินทักษะการปฏิบัติงานในอาชีพ 

4. ติดตามการรายงานความก้าวหน้าและบันทึกในเอกสารในเอกสารแบบประเมิน 

4.1.  ด้านทักษะการทำโครงงาน (PROJECT SKILL)  

4.2. ประเมินลงในแบบประเมินผลทักษะการทำโครงงาน  

5. บันทึกข้อสังเกตที่พบลงในแบบฟอร์มที่ได้กำหนดไว้ เดือนละ 1 ครั้ง 

6. ลงนามกำกับเพ่ือยืนยันผลการประเมินลงในแบบฟอร์มที่กำหนด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 
  

แบบประเมินผลการฝึกอาชีพในการศึกษาระบบทวิภาคี 

ทักษะด้านการปฏิบัติตน (GENERIC SKILLS) 

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 2 

คําชี้แจง :  
ทักษะการปฏิบัติตน (Generic Skills) หมายถึง ทักษะที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตทางสังคม (Social Skills)                    

ที่นักศึกษาจะต้องนำมาใช้แล้วสามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันกับบุคคลในองค์กรได้อย่างมีความสุข ทักษะนี้หมายความรวมถึง
คุณลักษณะส่วนบุคคล (Personality Skills) การรับรู้และถ่ายทอดข้อมูล (Communication Skills) โดยนำความสามารถ
พื้นฐานด้านต่าง ๆ มาฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพให้สำเร็จลุล่วงและเป็นที่พอใจขององค์กรผู้ใช้บัณฑิต (Employability) 

โปรดแสดงความคิดเห็นของท่านโดยกาเครื่องหมาย ลงในช่องหมายเลข 5, 4, 3, 2, 1 ตามความเห็นของท่าน            
ในแต่ละหัวข้อประเมิน  

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

หัวข้อประเมิน 
ระดับความคิดเห็น  

5  4  3  2  1  

1. ทักษะสังคม (Social Skills) 

1.1 เข้าใจความแตกต่างระหว่างบุคคลและยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่นอย่างมีเหตุผล      

1.2 พร้อมท่ีจะเปลี่ยนแปลงตัวเองเสมอ เมื่อได้รับฟังข้อเสนอแนะ คำวิจารณ์ ที่มีเหตุผลของผู้อื่น      

1.3 มีความเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี รู้จักท่ีจะแสดงความเห็นได้เหมาะสมกับช่วงเวลา      

1.4 สนับสนุนให้กำลังใจ และยกย่องผู้อื่นในโอกาสที่เหมาะสม      

1.5 ปฏิบัติตนเหมาะสมทั้งทางกาย วาจา และใจ      

1.6 ปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม และกฎระเบียบของสังคมในองค์กรได้อย่างเหมาะสม      

1.7 มีการแสดงออกทางสังคมได้อย่างเหมาะสมกับภาระหน้าที่      

2. คุณลักษณะเฉพาะตน (Personality) 

2.1 บุคลิกภาพภายนอก เช่น ทรงผม หนวดเครา การแต่งกาย เหมาะสมกับ ตำแหน่งหน้าท่ีที่รับผิดชอบ      

2.2 มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อผู้ร่วมงานในหน่วยงานท้ังผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา      

2.3 ความสามารถในการวางตัว ปรับตัวและร่วมงานกับผู้อื่นได้อย่างเหมาะสม      

2.4 มีวุฒิภาวะในการทำงานเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงาน      

2.5 กล้าที่จะสอบถามและเสนอแนะอย่างเหมาะสมและมีเหตุผล      

2.6 มีวินยัในการทำงาน เช่น การตรงต่อเวลา ไม่ขาดงาน หรือไม่เข้างานสาย      

2.7 ประสานงานท่ีได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ      

2.8 มีความตั้งใจและ อุตสาหะ ที่จะปฏิบัติงานด้วยความตั้งใจ      

 

 

 

 



   
 

หัวข้อประเมิน 
ระดับความคิดเห็น  

5  4  3  2  1  

3. ทักษะการสื่อสาร (Communication Skills) 

3.1 ติดต่อสื่อสาร(ฟัง พูด อ่าน เขียน) ด้วยทั้งภาษาไทยและภาษาอ่ืนได้      

3.2 จับใจความ สรุปความและตั้งคำถามได้ตรงประเด็น      

3.3 แสดงความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะได้อย่างมีเหตุผล      

3.4 นำเสนอผลงานท่ีปฏิบัติด้วยวิธีการที่เข้าใจง่าย ชัดเจน และตรงประเด็น      

3.5 มีความสามารถในการร่วมมือกับบุคคลอื่น ในการปฏิบัติงานให้สำเร็จลุล่วง      

4. ความพึงพอใจของผู้ประกอบการ (Employability) 

4.1 พร้อมท่ีจะมีส่วนร่วมกับองค์กรในการปฏิบัติงานท่ีสำคัญ      

4.2 มีความประพฤติ คุณธรรมจริยธรรม ท่ีดี      

4.3 สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบขององค์กร ได้อย่างเหมาะสม      

4.4 มีความรับผิดชอบต่องานท่ีได้รับมอบหมายให้สำเร็จลุล่วง      

4.5 สามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้อง ครบถ้วนตามที่ได้รับมอบหมาย คุณภาพเป็นที่น่าพอใจ      

4.6 มีความมุ่งมั่นกระตือรือร้นในการทำงาน      

4.7 มีความอุตสาหะ ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคและปัญหา      

4.8 มีความซื่อสัตย์ สุจริต      

4.9 มีความเสียสละ ไม่เห็นแก่ตัว และเอื้อเฟื้อช่วยเหลือผู้อื่น      

4.10 การให้ความเคารพเช่ือฟังผู้บังคับบัญชาด้วยเหตุผลที่เหมาะสม      

4.11 ไม่ปล่อยให้เวลาล่วงเลยไปโดยเปล่าประโยชน์      

ข้อคิดเห็นหรือเสนอแนะเพ่ิมเติม 

........................................................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................................................  

           

 

 

 

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

 
 
 
 
 



   

 
แบบประเมินผลการฝึกอาชีพในการศึกษาระบบทวิภาคี 

ทักษะการเรียนรู้ (LEARNING SKILLS) 

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 2 
    

คําชี้แจง :  
ทักษะการเรียนรู้ (Learning Skills) หมายถึงทักษะทางวิชาการของนักศึกษาที่สามารถนำความรู้ความสามารถ           

จากการได้ศึกษาในสถานศึกษามาประยุกต์ใช้ในการฝึกอาชีพในการศึกษาระบบทวิภาคีได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถ
สร้างองค์ความรู้ใหม่จากการปฏิบัติงานได้อย่างเป็นระบบและรวดเร็ว ภายใต้การคำแนะนำของพนักงานท่ีปรึกษาและอาจารย์
นิเทศก ์       

โปรดแสดงความคิดเห็นของท่านโดยกาเครื่องหมาย ลงในช่องหมายเลข 5, 4, 3, 2, 1 ตามความเห็นของทาน           
ที่คิดว่าเหมาะสม  

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

หัวข้อประเมิน 
ระดับความคิดเห็น  

5  4  3  2  1  

1 ประยุกตค์วามรู้ ความสามารถไปสู่การปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม      

2 มีความสามารถในการบริหารจัดการการเรียนรู้ของตนเองได้อย่างเปน็ระบบ      

3 มีความคิดสร้างสรรค์ในการปฏิบัตงิาน      

4 มวีิธีการที่จะทำความเข้าใจที่ได้รับมอบหมายและกำหนดวิธีการปฏิบตัิงานได้อย่างเหมาะสมและทันท่วงที      

5 วิเคราะห์วางแผนและศึกษาความเป็นไปได้จนเป็นท่ีแน่ใจ ก่อนลงมือปฏิบัติงาน      

6 วางแผนและกำหนดกิจกรรมปฏิบัตงิานที่ได้รับมอบหมายให้เสร็จสิ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพและตามเป้าหมาย      

7 รับรู้คำสั่งจากผู้บังคับบญัชาผ่านกระบวนการสังเกต จดบันทึก การอ่าน การฟัง และทำความเข้าใจ แปล
ความหมาย คำสั่งนั้นเพื่อนำไปปฏบิัติอย่างถูกต้อง 

     

8 มีวิจารณญาณในการวิเคราะห์ข้อมูลและปัญหาต่างๆ อย่างรอบคอบ คัดเลือกข้อมลูไปใช้งานไดต้รงประเด็น      

9 มีการตดัสินใจ รวดเร็ว ถูกต้อง       

10 มีความสามารถที่จะปรับเปล่ียนแผนงาน ด้วยวิธีการที่หลากหลายเพือ่ที่จะปฏิบัติงานน้ันให้ประสบความสำเร็จ      

11 ใช้คำถามในการสืบค้น หาวิธีการปฏิบัติงานหรือผลลัพธ์ที่ต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพ      

12 เปิดใจกว้างและยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่นเพื่อให้งานท่ีได้รับมอบหมายมีความสมบูรณ ์      

13 ดำเนินงานให้สำเร็จลุล่วงโดยคำนงึถึงเป้าหมายและความสำเร็จของงานเป็นหลัก      

หมายเหตุ : ขอความอนุเคราะห์ให้ครูฝึกประเมินผลลงในแบบฟอรม์ฉบับนี้เมื่อสิ้นสุดการปฏบิัติงานในแต่ละเดือน 
ข้อคิดเห็นหรือเสนอแนะเพ่ิมเติม 
.............................................................................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................................................................................  

 
ลงช่ือ……………………………………………………………. ครฝูึก 

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



   

 
แบบประเมินผลการฝึกอาชีพในการศึกษาระบบทวิภาคี  

ทักษะการปฏิบัติงาน (PROFESSIONAL SKILLS) 

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 2 

คําชี้แจง :  
ทักษะด้านการปฏิบัติงานในอาชีพ (Professional Skills) หมายถึง ความสามารถในการปฏิบัติงานในอาชีพ             

(Core Skills) ตามภาระงาน (Job Description) ในอาชีพนั้น ๆ (Technical Skills) ได้อย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ 
นักศึกษาจะต้องการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพตามภาระหน้าที่ของอาชีพ โดยจะต้องปฏิบัติให้ครบถ้วนตามภาระงาน          
ที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของพี่เลี้ยงและอาจารย์นิเทศก์ องค์กรผู้ใช้บัณฑิตจะต้องกำหนดภาระงาน             
ให้นักศึกษาปฏิบัติ เสมือนเป็นพนักงานคนหนึง่ในองค์กรแต่ทำหน้าทีเ่ป็นผู้ช่วยพนักงานประจำซึ่งเป็นพ่ีเลี้ยง ผ่านการฝึกปฏิบัติ
ด้วยระบบการเรียนรู้จริงจากการปฏิบัติงานร่วมกัน  (On the Job Training) การประเมินผลจะประเมินว่า นักศึกษา           
มีความสามารถในการปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่ของอาชีพน้ันได้ครบถ้วนสมบูรณ์มากน้อยเพียงใด   

โปรดแสดงความคิดเห็นของท่านโดยกาเครื่องหมาย ลงในช่องหมายเลข 5, 4, 3, 2, 1 ตามความเห็นของท่าน      
ที่คิดว่าเหมาะสม  

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

หัวข้อประเมิน 
ระดบัความคิดเห็น  

5  4  3  2 1 

1. มีความรู้ ความสามารถเพียงพอต่อภาระหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมาย      

2. มีทักษะความชำนาญในการปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมาย      

3. ความรู้ความเข้าใจต่อลักษณะงานท่ีได้รับมอบหมาย      

4. มีความสามารถในการตัดสินใจที่จะปฏิบัติงานได้ดี ถูกต้อง รวดเร็ว       

5. มีการวิเคราะห์ข้อมูลและปัญหาต่าง ๆ อย่างรอบคอบ      

6. สามารถใช้ภาษาในการติดต่อสื่อสาร เพียงพอต่อหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมาย      

7. ใช้คอมพิวเตอร์หรือเทคโนโลยีใหม่ ๆ วิเคราะห์ข้อมูล รายงานผลได้      

8. มีความสามารถท่ีจะปฏิบัติงานท่ีได้รับมอบหมายให้สำเร็จลุล่วง      

9. มีความคิดวิเคราะห์ ริเริ่มสร้างสรรค์ และเป็นประโยชน์ต่อภาระหน้าที่      

10. มีความสามารถในการดำเนินการโครงงานได้ตรงตามแผนและมีคุณภาพ      

หมายเหตุ:  นำข้อมูลภาระหน้าท่ี (Job Description) ของอาชีพท่ีนักศึกษาปฏิบัติ ท่ีได้จากแบบ สก.3 มากรอกลงในช่องระดับความคิดเห็น 

ข้อคิดเห็นหรือเสนอแนะเพ่ิมเติม 

.............................................................................................................................................................................................. 

........................................................................................................................................................................................................  

........................................................................................................................................................................................................ 

 
ลงช่ือ……………………………………………………………. ครฝูึก 

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



   

 
แบบประเมินผลการฝึกอาชีพในการศึกษาระบบทวิภาคี  

ทักษะการทำโครงงาน (PROJECT SKILL) 

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 2 

คําชี้แจง :  
ทักษะการปฏิบัติโครงงาน หมายถึง ทักษะที่แสดงถึงความสามารถของนักศึกษาที่จะปฏิบัติงานที่ ได้รับมอบหมาย          

ให้สำเร็จลุล่วงผ่านกระบวนการโครงงานทักษะนี้นักศึกษาจะต้องพิสูจน์ความสามารถในการวางแผนงาน การแก้ปัญหา          
การเขียนรายงาน และการนำเสนอผลงาน ซึ่งใช้โจทย์ปัญหาจริงในสถานประกอบการ โดยผ่านการควบคุมดูแลของครูฝึก          
และอาจารย์นิเทศก์ การประเมินผลจะประเมินว่า นักศึกษามีความสามารถวางแผนงาน การแก้ปัญหา การเขียนรายงาน         
และการนำเสนอผลงาน ได้ครบถ้วนสมบูรณ์มากน้อยเพียงใด 

โปรดแสดงความคิดเห็นของท่านโดยกาเครื่องหมาย ลงในช่องหมายเลข 5, 4, 3, 2, 1 ตามความเห็นของท่าน            
ที่คิดว่าเหมาะสม  

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

หัวข้อประเมิน 
ระดับความคิดเห็น  

5  4  3  2  1  

1. ความก้าวหน้าของโครงงาน      

1.1 อยู่ในขั้นทำความเข้าใจหัวข้อโครงงาน ศึกษาปัญหาและวัตถุประสงค์ของ
โครงงาน 

     

1.2 อยู่ในข้ันกำหนดแผนการดำเนินงานโครงงานสมบูรณ์แล้ว      

1.3 อยูใ่นขั้นหาศึกษารูปแบบและค้นหาข้อมูลประกอบการทำโครงงาน      

1.4 อยู่ในข้ันการสร้างเครื่องมือหรือเตรียมพร้อมสำหรับการทดลอง      

1.5 อยู่ในข้ันทดลองและรวบรวมข้อมูลเสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้ว      

1.6 อยู่ในข้ันการวิเคราะห์ข้อมูล      

1.7 อยูใ่นขั้นสรุปผลการทดลอง      

1.8 อยู่ในข้ันกำลังจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์      

2. ความก้าวหน้าของโครงงานที่นักศึกษาปฏิบัติเมื่อเทียบกับแผน      

2.1 ทำโครงงานได้มากกว่าแผนงานท่ีกำหนดไว้      

2.2 ทำโครงงานได้ตามแผนที่กำหนดไว้      

2.3 ทำโครงงานได้ช้ากว่าแผนที่กำหนดไว ้      

3. การนำเสนอ      

3.1 เสียงชัดเจน      

3.2 นำเสนอเป็นข้ันตอน      

3.3 ความถูกต้องของข้อมูล      

4. ปริมาณโครงงานและคุณภาพ      

4.1 ปริมาณโครงงานท่ีได้ปฏิบัติเมื่อเทียบกับผลงานท่ีต้องทำให้แล้วเสร็จ      

4.2 คุณภาพของโครงงานท่ีได้ปฏิบัติ      



   
 

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาโครงงาน  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 
 

ลงช่ือ…………………………………………………. ครูฝึก                  ลงช่ือ…………………………………………………. อาจารย์นิเทศก ์

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
เอกสารบันทึกข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น การนำเสนอผลงานของนักศึกษา 

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



   
ตารางสรุปผลการประเมิน ประจำเดือน.......................... 
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ลงชื่อ ……………………..…………………….  

 (…………………………………….……) 

        ครูฝึก  

 ……...../………….……........./…...... 
 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ : ผลการประเมินเสร็จ จะสรุปเป็นฐานข้อมลูในรอบ เดือนท่ี 2 



   

 

 
 
 

 

 

 

 

 

เอกสารประเมินผล 
การฝึกอาชีพในการศึกษาระบบทวิภาคี 

เดือน…………………………… พ.ศ. .................. 
 

 

 

 

 

 

 



   

การประเมินผลการฝึกอาชีพในการศึกษาระบบทวิภาคี 

คร้ังที่ 3 

ประเมิน ประจำเดือน …………………………………………… พ.ศ.……………… 

ช่วงเวลาในการประเมิน 

 เมื่อนักศึกษาปฏิบัติงานครบ 3 เดือนแรก  

รายละเอียดและวิธีการประเมิน 

1. ติดตามการเสนอหัวข้อ โครงงานตรวจสอบและลงนาม แบบเสนอข้อมูลการทำโครงงาน เพ่ือร่วมเป็นที่

ปรึกษาร่วมในการทำโครงงาน ของนักศึกษา  

2. ตรวจสอบและประเมินเอกสาร และหลักฐานการปฏิบัติงาน ที่แสดงไว้ในแฟ้มสะสมผลงานในคู่มือฝึกอาชีพ

ในการศึกษาระบบทวิภาคีของนักศึกษา สัปดาห์ละ 1 ครั้ง 

3. ประเมินผลการปฏิบัติงานลงใน แบบประเมิน 

3.1. แบบประเมินทักษะการปฏิบัติตน  

3.2. แบบประเมินทักษะการเรียนรู้งาน  

3.3. แบบประเมินทักษะการปฏิบัติงานในอาชีพ 

4. ติดตามการรายงานความก้าวหน้าและบันทึกในเอกสารในเอกสารแบบประเมิน 

4.1.  ด้านทักษะการทำโครงงาน (PROJECT SKILL)  

4.2. ประเมินลงในแบบประเมินผลทักษะการทำโครงงาน  

5. บันทึกข้อสังเกตที่พบลงในแบบฟอร์มที่ได้กำหนดไว้ เดือนละ 1 ครั้ง 

6. ลงนามกำกับเพ่ือยืนยันผลการประเมินลงในแบบฟอร์มที่กำหนด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

 

 

แบบประเมินผลการฝึกอาชีพในการศึกษาระบบทวิภาคี 

ทักษะด้านการปฏิบัติตน (GENERIC SKILLS) 

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 2 

คําชี้แจง :  
ทักษะการปฏิบัติตน (Generic Skills) หมายถึง ทักษะที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตทางสังคม (Social Skills)            

ที่นักศึกษาจะต้องนำมาใช้แล้วสามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันกับบุคคลในองค์กรได้อย่างมีความสุข ทักษะนี้หมายความรวมถึง
คุณลักษณะส่วนบุคคล (Personality Skills) การรับรู้และถ่ายทอดข้อมูล (Communication Skills) โดยนำความสามารถ
พื้นฐานด้านต่าง ๆ มาฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพให้สำเร็จลุล่วงและเป็นที่พอใจขององค์กรผู้ใช้บัณฑิต (Employability) 

โปรดแสดงความคิดเห็นของท่านโดยกาเครื่องหมาย ลงในช่องหมายเลข 5, 4, 3, 2, 1 ตามความเห็นของท่าน          
ในแต่ละหัวข้อประเมิน  

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

หัวข้อประเมิน 
ระดับความคิดเห็น  

5  4  3  2  1  

1. ทักษะสังคม (Social Skills) 

1.1 เข้าใจความแตกต่างระหว่างบุคคลและยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่นอย่างมีเหตุผล      

1.2 พร้อมท่ีจะเปลี่ยนแปลงตัวเองเสมอ เมื่อได้รับฟังข้อเสนอแนะ คำวิจารณ์ ที่มีเหตุผลของผู้อื่น      

1.3 มีความเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี รู้จักท่ีจะแสดงความเห็นได้เหมาะสมกับช่วงเวลา      

1.4 สนับสนุนให้กำลังใจ และยกย่องผู้อื่นในโอกาสที่เหมาะสม      

1.5 ปฏิบัติตนเหมาะสมทั้งทางกาย วาจา และใจ      

1.6 ปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม และกฎระเบียบของสังคมในองค์กรได้อย่างเหมาะสม      

1.7 มีการแสดงออกทางสังคมได้อย่างเหมาะสมกับภาระหน้าที่      

2. คุณลักษณะเฉพาะตน (Personality) 

2.1 บุคลิกภาพภายนอก เช่น ทรงผม หนวดเครา การแต่งกาย เหมาะสมกับ ตำแหน่งหน้าท่ีที่รับผิดชอบ      

2.2 มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อผู้ร่วมงานในหน่วยงานท้ังผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา      

2.3 ความสามารถในการวางตัว ปรับตัวและร่วมงานกับผู้อื่นได้อย่างเหมาะสม      

2.4 มีวุฒิภาวะในการทำงานเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงาน      

2.5 กล้าที่จะสอบถามและเสนอแนะอย่างเหมาะสมและมีเหตุผล      

2.6 มีวินยัในการทำงาน เช่น การตรงต่อเวลา ไม่ขาดงาน หรือไม่เข้างานสาย      

2.7 ประสานงานท่ีได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ      

2.8 มีความตั้งใจและ อุตสาหะ ที่จะปฏิบัติงานด้วยความตั้งใจ      

 

 

 



   

หัวข้อประเมิน 
ระดับความคิดเห็น  

5  4  3  2  1  

3. ทักษะการสื่อสาร (Communication Skills) 

3.1 ติดต่อสื่อสาร(ฟัง พูด อ่าน เขียน) ด้วยทั้งภาษาไทยและภาษาอื่นได้      

3.2 จับใจความ สรุปความและตั้งคำถามได้ตรงประเด็น      

3.3 แสดงความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะได้อย่างมีเหตุผล      

3.4 นำเสนอผลงานท่ีปฏิบัติด้วยวิธีการที่เข้าใจง่าย ชัดเจน และตรงประเด็น      

3.5 มีความสามารถในการร่วมมือกับบุคคลอื่น ในการปฏิบัติงานให้สำเร็จลุล่วง      

4. ความพึงพอใจของผู้ประกอบการ (Employability) 

4.1 พร้อมท่ีจะมีส่วนร่วมกับองค์กรในการปฏิบัติงานท่ีสำคัญ      

4.2 มีความประพฤติ คุณธรรมจริยธรรม ท่ีดี      

4.3 สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบขององค์กร ได้อย่างเหมาะสม      

4.4 มีความรับผิดชอบต่องานท่ีได้รับมอบหมายให้สำเร็จลุล่วง      

4.5 สามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้อง ครบถ้วนตามที่ได้รับมอบหมาย คุณภาพเป็นที่น่าพอใจ      

4.6 มีความมุ่งมั่นกระตือรือร้นในการทำงาน      

4.7 มีความอุตสาหะ ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคและปัญหา      

4.8 มีความซื่อสัตย์ สุจริต      

4.9 มีความเสียสละ ไม่เห็นแก่ตัว และเอื้อเฟื้อช่วยเหลือผู้อื่น      

4.10 การให้ความเคารพเช่ือฟังผู้บังคับบัญชาด้วยเหตุผลที่เหมาะสม      

4.11 ไม่ปล่อยให้เวลาล่วงเลยไปโดยเปล่าประโยชน์      

ข้อคิดเห็นหรือเสนอแนะเพ่ิมเติม 

........................................................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................................................  

           

 

 

 

 

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

 
 
 
 
 



   
 

 

แบบประเมินผลการฝึกอาชีพในการศึกษาระบบทวิภาคี 
ทักษะการเรียนรู้ (LEARNING SKILLS) 

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 2 
    

คําชี้แจง :  
ทักษะการเรียนรู้ (Learning Skills) หมายถึงทักษะทางวิชาการของนักศึกษาที่สามารถนำความรู้ความสามารถ         

จากการได้ศึกษาในสถานศึกษามาประยุกต์ใช้ในการฝึกอาชีพในการศึกษาระบบทวิภาคีได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถ
สร้างองค์ความรู้ใหม่จากการปฏิบัติงานได้อย่างเป็นระบบและรวดเร็ว ภายใต้การคำแนะนำของพนักงานท่ีปรึกษาและอาจารย์
นิเทศก ์      

โปรดแสดงความคิดเห็นของท่านโดยกาเครื่องหมาย ลงในช่องหมายเลข 5, 4, 3, 2, 1 ตามความเห็นของทาน        
ที่คิดว่าเหมาะสม  

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

หัวข้อประเมิน 
ระดบัความคิดเห็น  

5  4  3  2  1  

1 ประยุกตค์วามรู้ ความสามารถไปสู่การปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม      

2 มีความสามารถในการบริหารจัดการการเรียนรู้ของตนเองได้อย่างเปน็ระบบ      

3 มีความคิดสร้างสรรค์ในการปฏิบัตงิาน      

4 มีวิธีการที่จะทำความเข้าใจที่ได้รับมอบหมายและกำหนดวิธีการปฏิบตัิงานได้อย่างเหมาะสมและทันท่วงที      

5 วิเคราะห์วางแผนและศึกษาความเป็นไปได้จนเป็นท่ีแน่ใจ ก่อนลงมือปฏิบัติงาน      

6 วางแผนและกำหนดกิจกรรมปฏิบัตงิานที่ได้รับมอบหมายให้เสร็จสิ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพและตามเป้าหมาย      

7 รับรู้คำสั่งจากผู้บังคบับญัชาผ่านกระบวนการสังเกต จดบันทึก การอ่าน การฟัง และทำความเข้าใจ แปล
ความหมาย คำสั่งนั้นเพื่อนำไปปฏบิัติอย่างถูกต้อง 

     

8 มีวิจารณญาณในการวิเคราะห์ข้อมูลและปัญหาต่างๆ อย่างรอบคอบ คัดเลือกข้อมลูไปใช้งานไดต้รงประเด็น      

9 มีการตดัสินใจ รวดเร็ว ถูกต้อง       

10 มีความสามารถที่จะปรับเปล่ียนแผนงาน ด้วยวิธีการที่หลากหลายเพือ่ที่จะปฏิบัติงานน้ันให้ประสบความสำเร็จ      

11 ใช้คำถามในการสืบค้น หาวิธีการปฏิบัติงานหรือผลลัพธ์ที่ต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพ      

12 เปิดใจกว้างและยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่นเพื่อให้งานท่ีได้รับมอบหมายมีความสมบูรณ ์      

13 ดำเนินงานให้สำเร็จลุล่วงโดยคำนงึถึงเป้าหมายและความสำเร็จของงานเป็นหลัก      

หมายเหตุ : ขอความอนุเคราะห์ให้ครูฝึกประเมินผลลงในแบบฟอรม์ฉบับนี้เมื่อสิ้นสุดการปฏบิัติงานในแต่ละเดือน 

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

 
ลงช่ือ……………………………………………………………. ครฝูึก 

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



   

 
 

แบบประเมินผลการฝึกอาชีพในการศึกษาระบบทวิภาคี  
ทักษะการปฏิบัติงาน (PROFESSIONAL SKILLS) 

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 2 
คําชี้แจง :  

ทักษะด้านการปฏิบัติงานในอาชีพ (Professional Skills) หมายถึง ความสามารถในการปฏิบัติงานในอาชีพ           
(Core Skills) ตามภาระงาน (Job Description) ในอาชีพนั้น ๆ (Technical Skills) ได้อย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ 
นักศึกษาจะต้องการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพตามภาระหน้าที่ของอาชีพ โดยจะต้องปฏิบัติให้ครบถ้วนตามภาระงาน              
ที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของพี่เลี้ยงและอาจารย์นิเทศก์ องค์กรผู้ใช้บัณฑิตจะต้องกำหนดภาระงาน            
ให้นักศึกษาปฏิบัติ เสมือนเป็นพนักงานคนหนึ่งในองค์กรแต่ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยพนักงานประจำซึ่งเป็นพ่ีเลี้ยง ผ่านการฝึกปฏิบัติ
ด้วยระบบการเรียนรู้จริงจากการปฏิบัติงานร่วมกัน (On the Job Training) การประเมินผลจะประเมินว่า นักศึกษา             
มีความสามารถในการปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่ของอาชีพน้ันได้ครบถ้วนสมบูรณ์มากน้อยเพียงใด   

โปรดแสดงความคิดเห็นของท่านโดยกาเครื่องหมาย ลงในช่องหมายเลข 5, 4, 3, 2, 1 ตามความเห็นของท่าน          
ที่คิดว่าเหมาะสม  

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

หัวข้อประเมิน 
ระดบัความคิดเห็น 

5  4  3  2 1 

11. มีความรู้ ความสามารถเพียงพอต่อภาระหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมาย      

12. มีทักษะความชำนาญในการปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมาย      

13. ความรู้ความเข้าใจต่อลักษณะงานท่ีได้รับมอบหมาย      

14. มีความสามารถในการตัดสินใจที่จะปฏิบัติงานได้ดี ถูกต้อง รวดเร็ว       

15. มีการวิเคราะห์ข้อมูลและปัญหาต่าง ๆ อย่างรอบคอบ      

16. สามารถใช้ภาษาในการติดต่อสื่อสาร เพียงพอต่อหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมาย      

17. ใช้คอมพิวเตอร์หรือเทคโนโลยีใหม่ ๆ วิเคราะห์ข้อมูล รายงานผลได้      

18. มีความสามารถท่ีจะปฏิบัติงานท่ีได้รับมอบหมายให้สำเร็จลุล่วง      

19. มีความคิดวิเคราะห์ ริเริ่มสร้างสรรค์ และเป็นประโยชน์ต่อภาระหน้าที่      

20. มีความสามารถในการดำเนินการโครงงานได้ตรงตามแผนและมีคุณภาพ      
 
หมายเหตุ:  นำข้อมูลภาระหน้าท่ี (Job Description) ของอาชีพท่ีนักศึกษาปฏบิัติ ท่ีได้จากแบบ สก.3 มากรอกลงในช่องระดับความคิดเห็น 

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

........................................................................................................................................................................................................  

........................................................................................................................................................................................................  
 
 

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



   

 
 

แบบประเมินผลการฝึกอาชีพในการศึกษาระบบทวิภาคี  
ทักษะการทำโครงงาน (PROJECT SKILL) 

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 2 

คําชี้แจง :  
ทักษะการปฏิบัติโครงงาน หมายถึง ทักษะที่แสดงถึงความสามารถของนักศึกษาที่จะปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายให้

สำเร็จลุล่วงผ่านกระบวนการโครงงาน ทักษะนี้นักศึกษาจะต้องพิสูจน์ความสามารถในการวางแผนงาน การแก้ ปัญหา              
การเขียนรายงาน และการนำเสนอผลงาน ซึ่งใช้โจทย์ปัญหาจริงในสถานประกอบการ โดยผ่านการควบคุมดูแลของครูฝึก         
และอาจารย์นิเทศก์ การประเมินผลจะประเมินว่า นักศึกษามีความสามารถวางแผนงาน การแก้ปัญหา การเขียนรายงาน            
และการนำเสนอผลงาน ได้ครบถ้วนสมบูรณ์มากน้อยเพียงใด 

โปรดแสดงความคิดเห็นของท่านโดยกาเครื่องหมาย ลงในช่องหมายเลข 5, 4, 3, 2, 1 ตามความเห็นของท่าน          
ที่คิดว่าเหมาะสม  

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

หัวข้อประเมิน 
ระดับความคิดเห็น  

5  4  3  2  1  

1. ความก้าวหน้าของโครงงาน      

1.1 อยู่ในขั้นทำความเข้าใจหัวข้อโครงงาน ศึกษาปัญหาและวัตถุประสงค์ของ
โครงงาน 

     

1.2 อยู่ในข้ันกำหนดแผนการดำเนินงานโครงงานสมบูรณ์แล้ว      

1.3 อยู่ในข้ันหาศึกษารูปแบบและค้นหาข้อมูลประกอบการทำโครงงาน      

1.4 อยู่ในข้ันการสร้างเครื่องมือหรือเตรียมพร้อมสำหรับการทดลอง      

1.5 อยู่ในข้ันทดลองและรวบรวมข้อมูลเสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้ว      

1.6 อยู่ในข้ันการวิเคราะห์ข้อมูล      

1.7 อยู่ในข้ันสรุปผลการทดลอง      

1.8 อยู่ในข้ันกำลังจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์      

2. ความก้าวหน้าของโครงงานที่นักศึกษาปฏิบัติเมื่อเทียบกับแผน      

2.1 ทำโครงงานได้มากกว่าแผนงานท่ีกำหนดไว้      

2.2 ทำโครงงานได้ตามแผนที่กำหนดไว้      

2.3 ทำโครงงานได้ช้ากว่าแผนท่ีกำหนดไว้      

3. การนำเสนอ      

3.1 เสียงชัดเจน      

3.2 นำเสนอเป็นขั้นตอน      

3.3 ความถูกต้องของข้อมูล      

4. ปริมาณโครงงานและคุณภาพ      

4.1 ปริมาณโครงงานท่ีได้ปฏิบัติเมื่อเทียบกับผลงานท่ีต้องทำให้แล้วเสร็จ      

4.2 คุณภาพของโครงงานท่ีได้ปฏิบัติ      



   
 

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาโครงงาน  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 
 

ลงช่ือ…………………………………………………. ครูฝึก                  ลงช่ือ…………………………………………………. อาจารย์นิเทศก ์

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
เอกสารบันทึกข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น การนำเสนอผลงานของนักศึกษา 

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



   
 

ตารางสรุปผลการประเมิน ประจำเดือน.......................... 

ที ่ ชื่อ – สกุล 
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 จากแบบประเมินผลทกัษะด้านต่างๆ 

ทักษะการ

ปฏิบัติตน 

(10 คะแนน) 

ทักษะการ

เรียนรู้ 

(10 คะแนน) 

ทักษะการ

ปฏิบัติ 

งานในอาชีพ 

(10 คะแนน) 

ทักษะการ
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โครงงาน 

(10 คะแนน) 
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3         

4         

5         

6         
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ลงชื่อ ……………………..…………………….  

 (…………………………………….……) 

        ครูฝึก  

 ……...../………….……........./…...... 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ : ผลการประเมินเสร็จ จะสรุปเป็นฐานข้อมลูในรอบ เดือนท่ี 3 



   
 

 

 

 
 

 

 

 

 

เอกสารประเมินผล 
การฝึกอาชีพในการศึกษาระบบทวิภาคี 

เดือน…………………………… พ.ศ. .................. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

การประเมินผลการฝึกอาชีพในการศึกษาระบบทวิภาคี 

คร้ังที่ 4 

ประเมิน ประจำเดือน …………………………………………… พ.ศ.……………… 

ช่วงเวลาในการประเมิน 

 เมื่อนักศึกษาปฏิบัติงานครบ 4 เดือนแรก  

รายละเอียดและวิธีการประเมิน 

1. ติดตามการเสนอหัวข้อ โครงงานตรวจสอบและลงนาม แบบเสนอข้อมูลการทำโครงงาน เพ่ือร่วมเป็น             

ที่ปรึกษาร่วมในการทำโครงงาน ของนักศึกษา  

2. ตรวจสอบและประเมินเอกสาร และหลักฐานการปฏิบัติงาน ที่แสดงไว้ในแฟ้มสะสมผลงานในคู่มือฝึกอาชีพ

ในการศึกษาระบบทวิภาคีของนักศึกษา สัปดาห์ละ 1 ครั้ง 

3. ประเมินผลการปฏิบัติงานลงใน แบบประเมิน 

3.1. แบบประเมินทักษะการปฏิบัติตน  

3.2. แบบประเมินทักษะการเรียนรู้งาน  

3.3. แบบประเมินทักษะการปฏิบัติงานในอาชีพ 

4. ติดตามการรายงานความก้าวหน้าและบันทึกในเอกสารในเอกสารแบบประเมิน 

4.1.  ด้านทักษะการทำโครงงาน (PROJECT SKILL)  

4.2. ประเมินลงในแบบประเมินผลทักษะการทำโครงงาน  

5. บันทึกข้อสังเกตที่พบลงในแบบฟอร์มที่ได้กำหนดไว้ เดือนละ 1 ครั้ง 

6. ลงนามกำกับเพ่ือยืนยันผลการประเมินลงในแบบฟอร์มที่กำหนด 

7. แบบบันทึกความคิดเห็นเพ่ิมเติม 

8. ตรวจสอบและสรุปผลการประเมิน ส่งเล่มให้กับอาจารย์นิเทศก ์เพ่ือประเมินผลการเรียน 



   

 
แบบประเมินผลการฝึกอาชีพในการศึกษาระบบทวิภาคี 

ทักษะด้านการปฏิบัติตน (GENERIC SKILLS) 

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 2 

คําชี้แจง :  
ทักษะการปฏิบัติตน (Generic Skills) หมายถึง ทักษะที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตทางสังคม (Social Skills)               

ที่นักศึกษาจะต้องนำมาใช้แล้วสามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันกับบุคคลในองค์กรได้อย่างมีความสุข ทักษะนี้หมายความรวมถึง
คุณลักษณะส่วนบุคคล (Personality Skills) การรับรู้และถ่ายทอดข้อมูล (Communication Skills) โดยนำความสามารถ
พื้นฐานด้านต่าง ๆ มาฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพให้สำเร็จลุล่วงและเป็นที่พอใจขององค์กรผู้ใช้บัณฑิต (Employability) 

โปรดแสดงความคิดเห็นของท่านโดยกาเครื่องหมาย ลงในช่องหมายเลข 5, 4, 3, 2, 1 ตามความเห็นของท่าน          
ในแต่ละหัวข้อประเมิน  

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

หัวข้อประเมิน 
ระดับความคิดเห็น  

5  4  3  2  1  

1. ทักษะสังคม (Social Skills) 

1.1 เข้าใจความแตกต่างระหว่างบุคคลและยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่นอย่างมีเหตุผล      

1.2 พร้อมท่ีจะเปลี่ยนแปลงตัวเองเสมอ เมื่อได้รับฟังข้อเสนอแนะ คำวิจารณ์ ท่ีมีเหตุผลของผู้อื่น      

1.3 มีความเป็นผู้นำและผู้ตามที่ด ีรู้จักท่ีจะแสดงความเห็นได้เหมาะสมกับช่วงเวลา      

1.4 สนับสนุนให้กำลังใจ และยกย่องผู้อื่นในโอกาสที่เหมาะสม      

1.5 ปฏิบัติตนเหมาะสมทั้งทางกาย วาจา และใจ      

1.6 ปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม และกฎระเบียบของสังคมในองค์กรได้อย่างเหมาะสม      

1.7 มีการแสดงออกทางสังคมได้อย่างเหมาะสมกับภาระหน้าที่      

2. คุณลักษณะเฉพาะตน (Personality) 

2.1 บุคลิกภาพภายนอก เช่น ทรงผม หนวดเครา การแต่งกาย เหมาะสมกับ ตำแหน่งหน้าท่ีที่รับผิดชอบ      

2.2 มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อผู้ร่วมงานในหน่วยงานทั้งผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา      

2.3 ความสามารถในการวางตัว ปรับตัวและร่วมงานกับผู้อื่นได้อย่างเหมาะสม      

2.4 มีวุฒิภาวะในการทำงานเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงาน      

2.5 กล้าที่จะสอบถามและเสนอแนะอย่างเหมาะสมและมีเหตุผล      

2.6 มีวินัยในการทำงาน เช่น การตรงต่อเวลา ไม่ขาดงาน หรือไม่เข้างานสาย      

2.7 ประสานงานท่ีได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ      

2.8 มีความตั้งใจและ อุตสาหะ ที่จะปฏิบัติงานด้วยความตั้งใจ      

 

 

 

 



   

หัวข้อประเมิน 
ระดับความคิดเห็น  

5  4  3  2  1  

3. ทักษะการสื่อสาร (Communication Skills) 

3.1 ติดต่อสื่อสาร(ฟัง พูด อ่าน เขียน) ด้วยทั้งภาษาไทยและภาษาอื่นได้      

3.2 จับใจความ สรุปความและตั้งคำถามได้ตรงประเด็น      

3.3 แสดงความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะได้อย่างมีเหตุผล      

3.4 นำเสนอผลงานท่ีปฏิบัติด้วยวิธีการที่เข้าใจง่าย ชัดเจน และตรงประเด็น      

3.5 มีความสามารถในการร่วมมือกับบุคคลอื่น ในการปฏิบัติงานให้สำเร็จลุล่วง      

4. ความพึงพอใจของผู้ประกอบการ (Employability) 

4.1 พร้อมท่ีจะมีส่วนร่วมกับองค์กรในการปฏิบัติงานท่ีสำคัญ      

4.2 มีความประพฤติ คุณธรรมจริยธรรม ท่ีดี      

4.3 สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบขององค์กร ได้อย่างเหมาะสม      

4.4 มีความรับผิดชอบต่องานท่ีได้รับมอบหมายให้สำเร็จลุล่วง      

4.5 สามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้อง ครบถ้วนตามที่ได้รับมอบหมาย คุณภาพเป็นที่น่าพอใจ      

4.6 มีความมุ่งมั่นกระตือรือร้นในการทำงาน      

4.7 มีความอุตสาหะ ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคและปัญหา      

4.8 มีความซื่อสัตย์ สุจริต      

4.9 มีความเสียสละ ไม่เห็นแก่ตัว และเอื้อเฟื้อช่วยเหลือผู้อื่น      

4.10 การให้ความเคารพเช่ือฟังผู้บังคับบัญชาด้วยเหตุผลที่เหมาะสม      

4.11 ไม่ปล่อยให้เวลาล่วงเลยไปโดยเปล่าประโยชน์      

ข้อคิดเห็นหรือเสนอแนะเพ่ิมเติม 

........................................................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................................................  

           

 

 

 

 

ลงช่ือ……………………………………………………………. ครฝูึก 
                                                                    (……………………………………….………………….) 
                                                                วันที่.......................เดือน..........................พ.ศ................. 

 
 
 
 
 



   

 
แบบประเมินผลการฝึกอาชีพในการศึกษาระบบทวิภาคี 

ทักษะการเรียนรู้ (LEARNING SKILLS) 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 2 

    

คําชี้แจง :  
ทักษะการเรียนรู้ (Learning Skills) หมายถึงทักษะทางวิชาการของนักศึกษาที่สามารถนำความรู้ความสามารถจาก

การได้ศึกษาในสถานศึกษามาประยุกต์ใช้ในการฝึกอาชีพในการศึกษาระบบทวิภาคีได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถสร้าง
องค์ความรู้ใหม่จากการปฏิบัติงานได้อย่างเป็นระบบและรวดเร็ว ภายใต้การคำแนะนำของพนักงานที่ปรึกษาและอาจารย์
นิเทศก ์       

โปรดแสดงความคิดเห็นของท่านโดยกาเครื่องหมาย ลงในช่องหมายเลข 5, 4, 3, 2, 1 ตามความเห็นของทาน      
ที่คิดว่าเหมาะสม  

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

หัวข้อประเมิน 
ระดับความคิดเห็น  

5  4  3  2  1  

1 ประยุกตค์วามรู้ ความสามารถไปสู่การปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม      

2 มีความสามารถในการบริหารจัดการการเรียนรู้ของตนเองได้อย่างเปน็ระบบ      

3 มีความคิดสร้างสรรค์ในการปฏิบัตงิาน      

4 มีวิธีการที่จะทำความเข้าใจที่ได้รับมอบหมายและกำหนดวิธีการปฏิบตัิงานได้อย่างเหมาะสมและทันท่วงที      

5 วิเคราะห์วางแผนและศึกษาความเป็นไปได้จนเป็นท่ีแน่ใจ ก่อนลงมือปฏิบัติงาน      

6 วางแผนและกำหนดกิจกรรมปฏิบัตงิานที่ได้รับมอบหมายให้เสร็จสิ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพและตามเป้าหมาย      

7 รับรู้คำสั่งจากผู้บังคับบญัชาผ่านกระบวนการสังเกต จดบันทึก การอ่าน การฟัง และทำความเข้าใจ แปล
ความหมาย คำสั่งนั้นเพื่อนำไปปฏบิัติอย่างถูกต้อง 

     

8 มีวิจารณญาณในการวิเคราะห์ข้อมูลและปัญหาต่างๆ อย่างรอบคอบ คัดเลือกข้อมลูไปใช้งานไดต้รงประเด็น      

9 มีการตดัสินใจ รวดเร็ว ถูกต้อง       

10 มีความสามารถที่จะปรับเปล่ียนแผนงาน ด้วยวิธีการที่หลากหลายเพือ่ที่จะปฏิบัติงานน้ันให้ประสบความสำเร็จ      

11 ใช้คำถามในการสืบค้น หาวิธีการปฏิบัติงานหรือผลลัพธ์ที่ต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพ      

12 เปิดใจกว้างและยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่นเพื่อให้งานท่ีได้รับมอบหมายมีความสมบูรณ ์      

13 ดำเนินงานให้สำเร็จลุล่วงโดยคำนงึถึงเป้าหมายและความสำเร็จของงานเป็นหลัก      

หมายเหตุ : ขอความอนุเคราะห์ให้ครูฝึกประเมินผลลงในแบบฟอรม์ฉบับนี้ เมื่อสิ้นสุดการปฏิบตัิงานในแต่ละเดือน 
ข้อคิดเห็นหรือเสนอแนะเพ่ิมเติม 
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................... 
  
 

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



   

 
แบบประเมินผลการฝึกอาชีพในการศึกษาระบบทวิภาคี  

ทักษะการปฏิบัติงาน (PROFESSIONAL SKILLS) 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 2 

คําชี้แจง :  
ทักษะด้านการปฏิบัติงานในอาชีพ (Professional Skills) หมายถึง ความสามารถในการปฏิบัติงานในอาชีพ             

(Core Skills) ตามภาระงาน (Job Description) ในอาชีพนั้น ๆ (Technical Skills) ได้อย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ 
นักศึกษาจะต้องการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพตามภาระหน้าที่ของอาชีพ โดยจะต้องปฏิบัติให้ครบถ้วนตามภาระงาน          
ที่ ได้รับมอบหมาย ซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของพี่เลี้ยงและอาจารย์นิเทศก์ องค์กรผู้ใช้บัณฑิตจะต้องกำหนดภาระงาน         
ให้นักศึกษาปฏิบัติ เสมือนเป็นพนักงานคนหนึ่งในองค์กรแต่ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยพนักงานประจำซึ่งเป็นพ่ีเลี้ยง ผ่านการฝึกปฏิบัติ
ด้วยระบบการเรียนรู้จริงจากการปฏิบัติงานร่วมกัน (On the Job Training) การประเมินผลจะประเมินว่า นักศึกษา            
มีความสามารถในการปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่ของอาชีพน้ันได้ครบถ้วนสมบูรณ์มากน้อยเพียงใด   

โปรดแสดงความคิดเห็นของท่านโดยกาเครื่องหมาย ลงในช่องหมายเลข 5, 4, 3, 2, 1 ตามความเห็นของท่าน        
ที่คิดว่าเหมาะสม  

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

หัวข้อประเมิน 
ระดบัความคิดเห็น 

5  4  3  2  1 

1. มีความรู้ ความสามารถเพียงพอต่อภาระหน้าท่ีที่ได้รับมอบหมาย      

2. มีทักษะความชำนาญในการปฏิบัติงานตามภาระหน้าท่ีที่ได้รับมอบหมาย      

3. ความรู้ความเข้าใจต่อลักษณะงานท่ีได้รับมอบหมาย      

4. มีความสามารถในการตัดสินใจที่จะปฏิบัติงานได้ดี ถูกต้อง รวดเร็ว       

5. มีการวิเคราะห์ข้อมูลและปัญหาต่าง ๆ อย่างรอบคอบ      

6. สามารถใช้ภาษาในการติดต่อสื่อสาร เพียงพอต่อหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมาย      

7. ใช้คอมพิวเตอร์หรือเทคโนโลยีใหม่ ๆ วิเคราะห์ข้อมูล รายงานผลได้      

8. มีความสามารถท่ีจะปฏิบัติงานท่ีได้รับมอบหมายให้สำเร็จลุล่วง      

9. มีความคิดวิเคราะห์ ริเริ่มสร้างสรรค์ และเป็นประโยชน์ต่อภาระหน้าที่      

10. มีความสามารถในการดำเนินการโครงงานได้ตรงตามแผนและมีคุณภาพ      

หมายเหตุ:  นำข้อมูลภาระหน้าท่ี (Job Description) ของอาชีพท่ีนักศึกษาปฏิบัติ ท่ีได้จากแบบ สก.3 มากรอกลงในช่องระดับความคิดเห็น 

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

........................................................................................................................................................................................................  

........................................................................................................................................................................................................  
 
 

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



   

 
แบบประเมินผลการฝึกอาชีพในการศึกษาระบบทวิภาคี  

ทักษะการทำโครงงาน (PROJECT SKILL) 

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 2 

คําชี้แจง :  
ทักษะการปฏิบัติโครงงาน หมายถึง ทักษะที่แสดงถึงความสามารถของนักศึกษาที่จะปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย          

ให้สำเร็จลุล่วงผ่านกระบวนการโครงงาน ทักษะนี้นักศึกษาจะต้องพิสูจน์ความสามารถในการวางแผนงาน การแก้ปัญหา           
การเขียนรายงาน และการนำเสนอผลงาน ซึ่งใช้โจทย์ปัญหาจริงในสถานประกอบการ โดยผ่านการควบคุมดูแลของครูฝึก         
และอาจารย์นิเทศก์ การประเมินผลจะประเมินว่า นักศึกษามีความสามารถวางแผนงาน การแก้ปัญหา การเขียนรายงาน            
และการนำเสนอผลงาน ได้ครบถ้วนสมบูรณ์มากน้อยเพียงใด 

โปรดแสดงความคิดเห็นของท่านโดยกาเครื่องหมาย ลงในช่องหมายเลข 5, 4, 3, 2, 1 ตามความเห็นของท่าน      
ที่คิดว่าเหมาะสม  

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

หัวข้อประเมิน 
ระดับความคิดเห็น  

5  4  3  2  1  

1. ความก้าวหน้าของโครงงาน      

1.1 อยู่ในขั้นทำความเข้าใจหัวข้อโครงงาน ศึกษาปัญหาและวัตถุประสงค์ของ
โครงงาน 

     

1.2 อยู่ในข้ันกำหนดแผนการดำเนินงานโครงงานสมบูรณ์แล้ว      

1.3 อยู่ในข้ันหาศึกษารูปแบบและค้นหาข้อมูลประกอบการทำโครงงาน      

1.4 อยู่ในข้ันการสร้างเครื่องมือหรือเตรียมพร้อมสำหรับการทดลอง      

1.5 อยู่ในข้ันทดลองและรวบรวมข้อมูลเสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้ว      

1.6 อยู่ในข้ันการวเิคราะห์ข้อมูล      
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