แบบประเมินผลการฝึ กประสบการณ์ วิชาชีพ

ฝ.4-ก

ของนักศึกษา สาขาวิชา........................................
คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ชื่อนักศึกษา.............................................................ระดับชัน....................หมู
้
เ่ รี ยน..................
สถานที่ฝึกงาน........................................................เลขที่.......................ถนน...........................
ตาบล/แขวง...................อาเภอ/เขต...................... จังหวัด....................รหัสไปรษณีย์................
ระหว่างวันที่......เดือน..........พ.ศ.......ถึงวันที่.......เดือน..........พ.ศ....... รวมระยะเวลา.......ชัว่ โมง
คาแนะนา
การประเมินพฤติกรรมในการปฏิบตั งิ านของนักศึกษาประกอบด้ วยเกณฑ์ 3 ด้ าน ได้ แก่
1. ความรู้ความสามารถในการฝึ กปฏิบตั งิ าน
2. นิสยั และความรับผิดชอบในการปฏิบตั งิ าน
3. บุคลิกภาพและมนุษย์สมั พันธ์
หลักเกณฑ์
โปรดทาเครื่ องหมาย / ลงในช่องที่กาหนดค่าน ้าหนักคะแนน ที่ทา่ นพิจารณาเห็นว่าเหมาะสมที่สดุ เพียงช่อง
เดียว ตามค่าระดับคะแนนดังนี ้
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
ต้ องปรับปรุง
ไม่เป็ นที่นา่ พอใจ

ให้ คา่ ระดับคะแนนเท่ากับ 5
ให้ คา่ ระดับ คะแนนเท่ากับ 4
ให้ คา่ ระดับคะแนนเท่ากับ 3
ให้ คา่ ระดับคะแนนเท่ากับ 2
ให้ คา่ ระดับคะแนนเท่ากับ 1
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การประเมินผลการฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพ
(สำหรับผูน้ ิ เทศก์ประจำหน่วยงำน)
พฤติกรรมและเกณฑ์ ทปี่ ระเมิน

1

ครั้งที่ 1
2 3
4

5

1

ครั้งที่ 2
2 3 4

5

1.ความรู้ ความสามารถในการปฏิบัตงิ าน
1.1 มีความรู ้และทักษะในวิชาชีพ
1.2 กำรตอบสนองต่อคำสัง่ และระเบียบของหน่วยงำน
1.3 ผลถูกต้องเป็ นไปได้ตำมวัตถุประสงค์
1.4 ปฏิบตั ิง่ำนครบถ้วนตำมที่ได้รับมอบหมำย
1.5 ควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำงำน
1.6 ควำมคิดริ เริ่ มพัฒนำให้มีประสิ ทธิภำพสูงขึ้น
1.7 มีควำมเฉลียวฉลำดและปฏิภำณไหวพริ บ
1.8 ใฝ่ หำควำมรู ้และทักษะเพิ่มเติม
2. นิสัยและความรับผิดชอบในการปฏิบัตงิ าน
2.1 ปฏิบตั ิงำนตรงเวลำ
2.2 มีควำมขยันอดทนเอำใจใส่และตั้งใฝ่ ปฏิบตั ิงำน
2.3 ปฏิบตั ิงำนตำมกฎระเบียบวินยั ของสถำบันของหน่วยงำน
2.4 ติดตำมงำนที่ได้รับมอบหมำย
2.5 ทำงำนเต็มเวลำ
2.6 มีควำมซื่อสัตย์
2.7 เอำใจใส่ระมัดระวังต่ออุปกรณ์เครื่ องใช้
3. บุคลิกภาพและมนุษย์ สัมพันธ์
3.1 แต่งกายถูกต้องตามระเบียบของสถาบันหรื อหน่วยงาน
3.2 กิริยา วาจา สุ ภาพ เหมาะสมกับกาลเทศะ
3.3 วุฒิและการควบคุมอารมณ์
3.4 การมีภาวะผูน้ า
3.5 ปฏิบตั ิงานกับผูร้ ่ วมงานได้ทุกระดับ
รวม
รวมคะแนน (100 คะแนน)
เกณฑ์ การตัดเกรด
ระดับคะแนน
86 ขึ้นไป

80-85
74-79
68-73

เกรด

A
B+
B
C+

ระดับคะแนน
62-67

56-61
50-55
49-น้อยกว่า

เกรด

C
D+
D
F

………………......................
(
)
ผูน้ ิเทศก์ประจาหน่วยงาน
วันที่ ........ / .......... / ...........

………………...................
(
)
ผูน้ ิเทศก์ประจาหน่วยงาน
วันที่ ........ / .......... /
...........
2

ข้ อเสนอแนะ (ครั ง้ ที่1)
1. ด้ านความรู้ความสามารถในการปฏิบตั งิ าน...........................................................................
..............................................................................................................................................
2. ด้ านนิสยั และความรับผิดชอบในการปฏิบตั งิ าน......................................................................
..............................................................................................................................................
3. บุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์...............................................................................................
..............................................................................................................................................

(.........................................................)
ผู้นิเทศก์ประจาหน่วยงาน
ข้ อเสนอแนะ (ครั ง้ ที่2)
1. ด้ านความรู้ ความสามารถในการปฏิบตั งิ าน...............................................................
..............................................................................................................................................
2. ด้ านนิสยั และความรับผิดชอบในการปฏิบตั งิ าน.........................................................
..............................................................................................................................................
3. บุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์..................................................................................
..............................................................................................................................................

(.........................................................)
ผู้นิเทศก์ประจาหน่วยงาน
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การประเมินผลการฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพ
(สำหรับอำจำรย์นิเทศก์)
พฤติกรรมและเกณฑ์ ทปี่ ระเมิน

1

ครั้งที่ 1
2 3 4

5

1

ครั้งที่ 2
2 3 4

5

1.ความรู้ ความสามารถในการปฏิบัตงิ าน
1.1 มีความรู ้และทักษะในวิชาชีพ
1.2 กำรตอบสนองต่อคำสัง่ และระเบียบของหน่วยงำน
1.3 ผลถูกต้องเป็ นไปได้ตำมวัตถุประสงค์
1.4 ปฏิบตั ิง่ำนครบถ้วนตำมที่ได้รับมอบหมำย
1.5 ควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำงำน
1.6 ควำมคิดริ เริ่ มพัฒนำให้มีประสิ ทธิภำพสูงขึ้น
1.7 มีควำมเฉลียวฉลำดและปฏิภำณไหวพริ บ
1.8 ใฝ่ หำควำมรู ้และทักษะเพิ่มเติม
2. นิสัยและความรับผิดชอบในการปฏิบัตงิ าน
2.1 ปฏิบตั ิงำนตรงเวลำ
2.2 มีควำมขยันอดทนเอำใจใส่และตั้งใฝ่ ปฏิบตั ิงำน
2.3 ปฏิบตั ิงำนตำมกฎระเบียบวินยั ของสถำบันของหน่วยงำน
2.4 ติดตำมงำนที่ได้รับมอบหมำย
2.5 ทำงำนเต็มเวลำ
2.6 มีควำมซื่อสัตย์
2.7 เอำใจใส่ระมัดระวังต่ออุปกรณ์เครื่ องใช้
3. บุคลิกภาพและมนุษย์ สัมพันธ์
3.1 แต่งกายถูกต้องตามระเบียบของสถาบันหรื หน่วยงาน
3.2 กิริยา วาจา สุ ภาพ เหมาะสมกับกาลเทศะ
3.3 วุฒิและการควบคุมอารมณ์
3.4 การมีภาวะผูน้ า
3.5 ปฏิบตั ิงานกับผูร้ ่ วมงานได้ทุกระดับ
รวม
รวมคะแนน (100 คะแนน)
เกณฑ์ การตัดเกรด
ระดับคะแนน
86 ขึ้นไป
80-85
74-79

เกรด
A
B+
B

68-73

C+

ระดับคะแนน
62-67
56-61
50-55
49-น้อยกว่า

เกรด
C
D+
D

F

………………............... ………………....................
)
(
) (
อาจารย์นิเทศก์ประจา
อาจารย์นิเทศก์ประจา
หน่วยงาน
หน่วยงาน
วันที่ ....... / ........ / ....... วันที่ ...... / ........ / .........
4

ข้ อเสนอแนะ (ครั ง้ ที่1)
1. ด้ านความรู้ความสามารถในการปฏิบตั งิ าน...............................................................
..............................................................................................................................................
2. ด้ านนิสยั และความรับผิดชอบในการปฏิบตั งิ าน.........................................................
..............................................................................................................................................
3. บุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์..................................................................................
..............................................................................................................................................

(.........................................................)
อาจารย์นิเทศก์ประจาหน่วยงาน

ข้ อเสนอแนะ (ครั ง้ ที่2)
1. ด้ านความรู้ความสามารถในการปฏิบตั งิ าน.................................................................................
...............................................................................................................................................................
2. ด้ านนิสยั และความรับผิดชอบในการปฏิบตั งิ าน...........................................................................
................................................................................................................................................................
3. บุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์.....................................................................................................
................................................................................................................................................................

(.........................................................)
อาจารย์นิเทศก์ประจาหน่วยงาน
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สรุปการประเมินผลการฝึ กประสบการณ์ วิชาชีพ
ผลการฝึ กประสบการณ์ วิชาชีพท่ านเห็นว่ านักศึกษาผู้นีป้ ฏิบัตงิ านอยู่ในระดับใด
ตาแหน่ ง
1.ผู้นิเทศก์ประจาหน่วยงาน
2.อาจารย์นิเทศก์ประจาหน่วยงาน

ค่ าระดับคะแนน

ฝ.4-ง

ระดับคะแนน

ข้ อเสนอแนะ..............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
(ประทับตราหน่วยงาน)
ลงชื่อ...........................................................................
(
)
ผู้นิเทศก์ประจาหน่วยงาน
ลงชื่อ.............................................................................
(
)
อาจารย์นิเทศก์ประจาหน่วยงาน
หมายเหตุการณ์ประเมิน.
ค่าระดับคะแนน
86-ขึ ้นไป
82-85
78-71
74-77
70-73
66-69
62-65
58-61
54-57

เกรด
A
AB+
B
BC+
C
CD+

50-53
46-49
49-น้ อยกว่า

D
DF

ลงชื่อ............................................................................
(
)
ผู้อานวยการ/ผู้จดั การ
วัน/เดือน/ปี ................................................
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