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แบบประเมินการฝึกประสบการณ์ชาชีพ II 

 

 ช่ือสถานศึกษา..............................................................................................................สังกัด...................................................... 
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 ช่ือนักศึกษา.............................................................................นามสกุล................................................................... 

 สาขาวิชา.................................................................................รหัสประจำตัว....................................... 

 กลุ่มสาระการเรียนรู/้แผนกทีฝ่ึกประสบการณ์.......................................................................................................... 

 ช่วงเวลาการฝึกฯ ระหว่างวันท่ี...............................................ถึงวันท่ี....................................................................... 

ภาคเรยีนที่.....................................................ปีการศึกษา......................................................................................... 

 

 

 

สำหรับ 

❑ ผู้บริหาร/ผู้แทน/ครูพี่เลีย้ง 
❑ อาจารย์นิเทศประจำหลักสูตร 



แบบประเมินการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ I (ใชป้ระเมินรวมสรุป  1 คร้ัง หรือ อาจใชป้ระเมินย่อยระหว่างการฝึกประสบการณ์  เพื่อดูพฒันาการไดด้ว้ย) 

 

 
 PE 01 : Being an Active Citizen  

and Active learner 

แบบประเมินคุณลักษณะและการปฏิบัติตนของนักศึกษา 

ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานศึกษา 

(ผู้ประเมิน   ❑ ผู้บริหารสถานศกึษา/หรือผูแ้ทน/ครูพีเ่ลี้ยง ❑ อาจารย์นิเทศประจำหลักสูตร) 

คำชี้แจง    โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องระดับคุณภาพการปฏิบัติ ที่ตรงกับสภาพจริงในการปฏิบัติตน/ปฏิบตัิงานของนกัศึกษา 

  5    หมายถึง   การปฏิบัติตนอยู่ในระดับ ดเียี่ยม  

  4    หมายถึง   การปฏิบัติตนอยู่ในระดับ ดมีาก  

  3    หมายถึง   การปฏิบัติตนอยู่ในระดับ ด ี

  2    หมายถึง   การปฏิบัติตนอยู่ในระดับ พอใช้ 

1 หมายถึง   การปฏิบัตตินอยู่ในระดับ ควรปรับปรุง 

      สรุปผลการประเมิน ❑  ดเียี่ยม  คะแนนรวม    54-60   คะแนน        

❑ ดมีาก  คะแนนรวม    42-53   คะแนน 
❑ ด ี   คะแนนรวม    30-41   คะแนน 
❑ ควรปรับปรุง  คะแนนรวม    18-29   คะแนน        
❑ ควรปรับปรุงอย่างยิ่ง คะแนนรวม    12-17   คะแนน 

 
 

รายการประเมิน 
ระดับคุณภาพ/ระดับคะแนน 

5 4 3 2 1 

1. แต่งกายถูกต้อง เหมาะสม ตามข้อกำหนดของสถานศึกษา      

2. ตรงต่อเวลาและปฏิบัตติามข้อตกลงของกลุ่มหรือสถานศึกษา      

3. มีมนุษย์สัมพันธ์/มีปฏสิัมพันธ์ทีด่ีระหว่างบุคคล      

4. มีน้ำใจ เอื้อเฟื้อเผื่อแผต่่อผู้อื่นและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงาน      

5. แสดงกิริยามารยาทและวาจาเหมาะสมกับกาลเทศะ      

6. ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีแกผู่้เรยีน      

7. ปฏิบัติงานด้วยใจรักในวิชาชีพคร ู      
      

8. มีความรอบรู้ในเนื้อหาสาระวิชาเอก และออกแบบการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ      

9. มีความรับผิดชอบและมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานในความรับผิดชอบ อย่างมีประสิทธิภาพ      

10. ศึกษา ค้นคว้า แสวงหาทางเลอืก หรือประยุกต์หลักวิชาในการพฒันางานให้มีคุณภาพ      

11. มคีวามรอบคอบและประณีตในงานท่ีได้รับมอบหมาย      

12. คุณภาพช้ินงานท่ีได้รับมอบหมาย มีพัฒนาการด้านคณุภาพ อยา่งต่อเนื่อง      

รวมคะแนน      



แบบประเมินการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ I (ใชป้ระเมินรวมสรุป  1 คร้ัง หรือ อาจใชป้ระเมินย่อยระหว่างการฝึกประสบการณ์  เพื่อดูพฒันาการไดด้ว้ย) 

 

 
 

บันทึก ข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ 
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          ลงช่ือ.....................................................  

                    (....................................................)  

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

 

 



แบบประเมินการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ I (ใชป้ระเมินรวมสรุป  1 คร้ัง หรือ อาจใชป้ระเมินย่อยระหว่างการฝึกประสบการณ์  เพื่อดูพฒันาการไดด้ว้ย) 

 

 

PE 02 : Co-Creator 

แบบประเมินผลการปฏิบตัิงาน/การสร้างสรรค์ผลงาน 
(ผู้ประเมิน   ❑ ผู้บริหารสถานศกึษา/หรือผูแ้ทน/ครูพีเ่ลี้ยง ❑ อาจารย์นิเทศประจำหลักสูตร) 

คำชี้แจง  โปรดทำเครื่องหมาย  ✓ ลงในช่องที่ตรงกับความต้องการ 

  5   หมายถึง  การปฏิบัติอยู่ในระดับ ดีเยี่ยม  
  4   หมายถึง  การปฏิบัติอยู่ในระดับ ดีมาก   
  3    หมายถึง  การปฏิบัติอยู่ในระดับ ด ี                                                                             
  2    หมายถึง  การปฏิบัติอยู่ในระดับ พอใช้ 

1 หมายถึง  การปฏิบตัิอยู่ในระดับ ควรปรับปรุง 

 

ประเด็นการประเมิน 
 

ระดับคุณภาพ/ระดับคะแนน 

5 4 3 2 1 

1. รวบรวมองค์ความรูห้รือวิเคราะห์บริบทของงาน ก่อนวางแผนทำงาน      

2. มีการวางแผน ออกแบบงานหรอืกำหนดแนวทางการทำงาน ก่อนลงมือปฏิบัต ิ      

3. ให้ความสำคัญกับการทำงานเปน็ทีม เป็นหมู่คณะ      

4. รับผิดชอบงาน ตามที่ได้รับมอบหมาย ด้วยความมุ่งมั่น จริงจัง      

5. ซักถาม ปรึกษาหารือ เมื่อพบปัญหาในการปฏิบัติงาน      

6. ให้ความสำคัญกับการกำกับ ตดิตาม หรือรายงานความก้าวหน้าของงานเป็นระยะ ๆ      

7. มีการประเมินคณุภาพของงาน ก่อนนำเสนอต่อกลุม่/ผู้บังคับบัญชา หรือเพื่อนร่วมงาน      

8. ร่วมสัมมนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อพัฒนาคุณภาพงานอยู่เสมอ      

9. ร่วมปรับปรุงช้ินงาน/ผลงาน ให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น อย่างต่อเนือ่ง      

10. สร้างสรรค์ชิ้นงานหรือนวัตกรรมใหม่ ๆ เสมอ      

รวมคะแนน      

สรุปผลการประเมิน ❑  ดเียี่ยม  คะแนนรวม    45-50    คะแนน       

❑ ดมีาก  คะแนนรวม    35-44    คะแนน 
❑ ด ี   คะแนนรวม    25-34    คะแนน 
❑ พอใช้  คะแนนรวม    15-24    คะแนน        
❑ ควรปรับปรุง  คะแนนรวม    10-14    คะแนน 
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บันทึก ข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ 
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ลงช่ือ.....................................................                

     (....................................................)                                                                                                        

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

 


