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ค าน า 

คู่มือเตรียมความพร้อมก่อนฝึกปฏิบัติงาน คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น กาญจนบุรีนี้
เพื่อเป็นคู่มือให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมความพร้อมก่อนฝึกปฏิบัติงานได้ทราบและเป็นแนวทางในการปฏิบัติ
เป็นเบื้องต้นอันจะท าให้ผู้ที่เกี่ยวข้องซึ่งได้แก่ สถาบันการศึกษาที่ส่งนิสิตฝึกงาน อาจารย์นิเทศ นิสิตฝึก งานผู้
ประสานงานการฝึกงาน ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติตนขณะฝึกงานนอกจากนี้ยังใช้เป็นคู่มือการประเมินผล
ส าหรับหน่วยงานที่รับนิสิตเข้าฝึกงาน และประเมินผลการผ่านรายวิชา PE 4106 เตรียมสหกิจศึกษา/ฝึก
ปฏิบัติงาน อีกด้วย 

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น กาญจนบุรีได้เห็นความส าคัญของการฝึกงานโดยมุ่งหวังให้การฝึกงานเป็นเครื่องมือ
ของการศึกษาเพื่อให้นิสิตได้มีโอกาสฝึกหัดและประยุกต์ใช้ความรู้ที่ได้รับในห้องเรียนและสร้างความคุ้นเคยกับการ
ปฏิบัติงานรวมทั้งเป็นการเสริมสร้างให้นิสิตรู้จักมีมนุษยสัมพันธ์สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดีก่อนที่จะ
ส าเร็จการศึกษาเพื่อประกอบอาชีพต่อไป มหาวิทยาลัยฯจึงได้บรรจุการเตรียมสหกิจศึกษา/ฝึกปฏิบัติงาน และการ
ฝึกงานของนิสิตเข้าไว้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาบังคับในหลักสูตรของนิสิตชั้นปีที่ 4 โดยก าหนดให้นิสิตทุกคนจะต้อง
ลงทะเบียนวิชาเตรียมสหกิจศึกษา/ฝึกปฏิบัติงาน และต้องผ่านจึงจะสามารถออกฝึกปฏิบัติงานได้ ทั้งนี้เพื่อให้นิสิต
สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้เพื่อพัฒนาการด าเนินชีวิตและการประกอบอาชีพต่อไป 

 

 

 

 

 

คณะสาธารณสุขศาสตร ์
                    ผู้จัดท า 
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1. ชื่อวิชา เตรียมสหกิจศกึษา/ฝึกปฏิบัติงาน (Prepare for Co-operative Education and Field work)  
   หน่วยกิต NC(2-0-4) 

 
2. ค าอธิบายรายวิชา 

การเตรียมความพร้อมในการฝึกปฏิบัติงานแก่นิสิต ทั้งในหน่วยงานของภาครัฐและภาคเอกชน หลักการ
และแนวคิดของสหกิจศึกษา ความพร้อมในการท างานร่วมกับผู้ร่วมงาน จริยธรรมในการประกอบวิชาชีพ การ
สื่อสาร บุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ ความรู้พื้นฐานและเทคนิคในการสมัครงาน การไปปฏิบัติงานในสถาน
ประกอบการ เทคนิคการน าเสนอโครงงานหรือผลงาน การเขียนรายงานวิชาการและการน าเสนอ 

 
3. ผลลัพธ์การเรียนรู้ เมื่อนิสิตผ่านการเตรียมความพร้อมก่อนฝึกปฏิบัติงานแล้ว นิสิตมสีมรรถนะที่ต้องการใน
ด้านต่าง ๆ ดังนี ้
 1. นิสิตสามารถเลือกสถานประกอบการเพ่ือฝึกงานที่เหมาะสมได ้

2. นิสิตมีบุคลิกภาพ มารยาทในสังคม มนษุย์สัมพันธ์ รู้จกักาลเทศะ มคีวามมั่นใจในตนเอง 
3. นิสิตสามารถเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล เขียนรายงานและน าเสนอได้ 
4. นิสิตมีความรู้ความเข้าใจในภารกิจเป้าหมาย วัฒนธรรม กฎ ระเบียบ ขั้นตอนในการท างานของสถาน

ประกอบการ 
 5. นิสิตมพีื้นฐานแนวคิดแบบองค์รวมตามขอบเขตที่กฎหมายก าหนดบนพื้นฐานของคุณธรรมจริยธรรม
วิชาชีพ 

 
4.วัตถุประสงค์ของการเตรียมความพร้อมก่อนฝึกปฏิบตัิงาน 
 1. เพื่อเตรียมความพร้อมแกน่ิสิตก่อนออกไปฝึกปฏิบัติงานที่เรียนสหกิจศึกษา 

2. เพื่อให้นิสิตรู้แนวทางในการเตรียมความพร้อมให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของการเป็นนิสิตฝึกงาน 
และมีความสามารถเข้าสู่งาน (Employability)  

3. เพื่อให้นิสิตรู้แนวทางการเตรียมความพร้อมเพื่อหางานและพัฒนาตนเองให้มีคุณภาพตรงกับความ
ต้องการของตลาดแรงงานในสภาวะตลาดแรงงานในปัจจุบัน 

4. เพื่อส่งเสริมให้นิสิตได้มีโอกาสน าความรู้ที่ได้จากทฤษฎีไปทดลองปฏิบัติในสถานการณ์จริง 
 5. เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของคณะสาธารณสุขศาสตร ์ที่ต้องการผลิตบัณฑิตให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาดแรงงานและสภาพการเปลี่ยนแปลงของสังคม 
  
5. ระยะเวลาการเตรียมความพร้อมก่อนฝึกปฏิบัติงาน ตลอดภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 
6. นิสิตที่ต้องเตรียมความพร้อมก่อนฝึกปฏิบัติงาน นิสิตชั้นปีที่ 4 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
7. สถานที่ฝึกปฏิบัตเิตรียมความพร้อมกอ่นฝึกปฏิบัติงาน คณะสาธารณสุขศาสตร ์มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
8. กิจกรรมการคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
 8.1 หลักแนวคดิกระบวนการสหกิจศึกษา/ฝกึปฏิบัติงาน 
 8.2 ทักษะและเทคนิคการสมคัรงาน/การเขียนจดหมายสมัครงาน/การเขียน Resume, CV 
 8.3 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการท างาน 

8.4 จริยธรรมในการท างาน จริยธรรมในวิชาชีพ และการท างานร่วมกับผู้อื่น 
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8.5 ระบบคุณภาพในสถานประกอบกิจการ 
8.6 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนิสิตฝึกงานในมุมมองของ Supervisor 
8.7 มาตรฐานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในสถานประกอบการ 
8.8 กฏหมายที่เกี่ยวข้องในงานด้านอาชีวอนามัย 
8.9 การพัฒนาบุคลิกภาพ มารยาทในสังคม และการพูดต่อหน้าชุมชน 
8.10 หน้าที่ของ จป. 
8.11 ประสบการณ์นักศึกษาฝึกงานจากรุ่นพ่ีที่ผ่านการฝึกปฏิบัติงานและการปฏิบัติตัวเมื่อเป็นนักศึกษา

ฝึกงาน 
8.12 การพัฒนาทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการพัฒนาทักษะโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้น

พื้นฐาน (Microsoft Excel) 
8.13 การสัมภาษณ์งานภาษาอังกฤษ 
8.14 ระบบการจัดการด้านสารเคมีในสถานประกอบกิจการ 
8.15 เทคนิคการเขียนรายงานทางวิชาการและการน าเสนอผลงาน 
 

9. การวัดประเมินผล 
 9.1 ต้องเข้าเรียนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 ของจ านวนคาบเรียนทั้งหมด   ร้อยละ 10        
 9.2 มีส่วนร่วมกิจกรรมในชั้นเรียน การน าเสนองาน /รายงาน /การบ้าน  ร้อยละ 50 
 9.3 ต้องสอบผา่นการทดสอบความรู้ทักษะด้านวิชาชีพและทักษะภาษา 
 อังกฤษก่อนจบการศึกษา (Exit Exam)      ร้อยละ 40 
นิสิตต้องได้รับการประเมินว่า ผ่าน วิชาเตรียมสหกิจ จึงจะมีสิทธิ์ออกสหกิจศึกษา (ฝกึงาน) 
 
10. เงื่อนไขและหลักเกณฑก์ารเตรียมความพร้อมก่อนฝึกปฏิบัติงาน 
 นิสิตต้องได้รับการประเมินว่า ผ่าน วิชาเตรียมสหกิจ/ฝึกปฏิบัติงาน จึงจะมีสิทธิ์ออกสหกิจศึกษา/ฝึกงาน 
ตามเง่ือนไข และ หลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ 
 10.1 ต้องผ่านเงื่อนไขรายวิชาตามที่สถานศึกษาก าหนด (ไม่ติด F ในทุกรายวิชา) 
 10.2 ต้องมีคุณสมบัติที่จะส าเร็จการศึกษา (GPA ไม่ต่ ากว่า 2.00) และไม่อยู่ระหว่างการถูกลงโทษทาง
วินัย 
 10.3 ต้องสอบผ่านการทดสอบความรู้ทักษะด้านวิชาชีพ (ได้คะแนนมากกว่าร้อยละ 80) และทักษะ
ภาษาอังกฤษ (ได้คะแนนมากกวา่ร้อยละ 60) (Exit Exam) 
 10.4 ต้องผ่านการสอบสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษ 
 10.5 เมื่อไปฝึกปฏิบัติงานต้องส่งรายงานความก้าวหน้าต่อคณาจารย์นิเทศ ไม่ช้ากว่าสปัดาห์ที่ 10 ของ
การปฏิบัติงาน 
 10.6 หลังจากฝึกปฏิบัติงานต้องส่ง (ร่าง) รายงานโครงงานฉบับสมบูรณใ์ห้แก่คณาจารย์นิเทศเมื่อสิ้นสุด
การปฏิบัตงานและต้องปรับแก้ตามข้อแนะน า 
 10.7 ต้องส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ต่อมหาวิทยาลัย และสถานประกอบการ 
 10.8 ต้องน าเสนอผลการปฏิบัติงานสหกิจหลังจากการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 

 



~ 5 ~ 
 

บทบาทและหน้าที่ของอาจารย์พี่เลี้ยงประจ าแหล่งฝึกและอาจารยน์ิเทศ 

บทบาทและหน้าที่ของอาจารย์พี่เลี้ยงประจ าแหล่งฝึกและอาจารยน์ิเทศ 
 

1. อาจารย์พี่เลี้ยงประจ าแหล่งฝึก 
 อาจารย์พี่เลี้ยงประจ าแหล่งฝึก หมายถึง อาจารย์พี่เลี้ยงที่ได้รับมอบหมายจากทางแหลง่ฝึกให้มีหน้าที่
รับผิดชอบนิสิตหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 
บทบาทหน้าทีอ่าจารย์พี่เลี้ยงประจ าแหล่งฝึก 
 1. บทบาทหน้าที่อาจารย์พี่เลี้ยงจากแหล่งฝึกและแนะน าแต่ละแผนกทีน่ิสิตจะฝึกปฏิบัติ 
 2. ติดต่อประสานงาน และคอยอ านวยความสะดวก เป็นตัวกลางในการติดต่อ 
 3. ประสานงานระหว่างนิสิตกับอาจารย์พ่ีเลี้ยง เจ้าหน้าที่แหล่งฝึก และมหามหาวิทยาลัยฯ 
 4. ดูแลและติดตามประเมินผลและนิเทศงานนิสิตกับอาจารย์พ่ีเลี้ยงประจ าแผนกพร้อมทั้งช่วยเหลือแก้ไข
ปัญหาอุปสรรคในการฝึกปฏบิัติของนิสิต 
 5. ดูแลคอยอ านวยความสะดวกให้นิสิต ทั้งด้านที่พักและความเป็นอยู่ที่ความปลอดภัย 
 6. ดูแลระเบียบวนิัยและความประพฤตินิสิตตลอดการฝึกงาน เป็นผู้ตัดสินใจในการลงโทษเมื่อนิสิตกระท า
ความผิดร่วมกับอาจารย์จากมหามหาวิทยาลัยฯ 
 7. ประเมินผลร่วมกันระหว่างผู้เกี่ยวข้องกับการฝึกปฏิบัติงานของนิสิตเมื่อสิ้นสุดการฝึกปฏิบัติงาน 
 8.รวบรวมผลการประเมินการฝึกปฏิบัติงานของนิสิตเพ่ือน าส่งมหามหามหาวิทยาลัยตามเวลาที่ก าหนด 
 

2. อาจารย์นิเทศจากมหาวทิยาลัย 
 อาจารย์นิเทศจากมหาวิทยาลัย  หมายถึง อาจารย์นิเทศที่ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยให้มีหนา้ที่
รับผิดชอบนิสิตหลักสูตรหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 
บทบาทหน้าทีข่องอาจารย์นเิทศจากมหาวทิยาลัย 
 1. พบอาจารย์พี่เลี้ยงประจ าแหล่งฝึก เพ่ือรับทราบข้อมูลการปฏิบัติงานของนิสิต 
 2. ติดตามความก้าวหน้า และตรวจสอบความถูกต้องในการบันทึกกิจกรรมประจ าวัน 
 3. รับทราบปัญหาอุปสรรคในการฝึกปฏิบัติงาน ร่วมวางแผนแก้ปญัหากับอาจารย์พ่ีเลี้ยงและนิสิต 
 4. ตรวจเยี่ยมบ้านพักและความเป็นอยู่ของนิสิต 
 5. พูดคุยให้ค าปรึกษาต่างๆตลอดจนสร้างขวัญและก าลังใจแก่นิสิต 
 6. ประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติตนและพฤติกรรมการฝึกงานเป็นรายบุคคล 
 7. สรุปผลการนิเทศและโครงการฝึกปฏิบัติงาน 
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ระเบยีบการฝึกปฏิบัติงาน 
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ระเบยีบการฝึกปฏิบัติงาน 
 นิสิตต้องถือปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่งหรือข้อก าหนดตามระเบียบนี้และตามระเบียบอื่นของ
สถานประกอบการและมหาวิทยาลัยโดยเคร่งครัด 
วินัยและการรกัษาวินัย นสิิตต้องปฏิบัติดงันี้ 
 (1) นิสิตต้องปฏิบัติตามหลักศีลธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมอันดีของสังคมไทยในทุกโอกาส 
 (2) นิสิตต้องรักษาไว้ซึ่งความสามัคคี ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และชื่อเสียงเกียรติคุณของมหาวิทยาลัย 
 (3) นิสิตต้องประพฤติตนเป็นสุภาพชน ไม่ประพฤติในสิ่งที่น ามาซึ่งความเสื่อมเสียแก่ตนเอง บิดา มารดา 
ผู้ปกครอง มหาวิทยาลัยหรือวิชาชีพ 
 (4) นิสิตต้องเช่ือฟังค าสั่งของอาจารย์พี่เลี้ยงและอาจารย์นิเทศโดยเคร่งครัด 
 (5) นิสิตต้องไม่มีและหรือดื่มสุราหรือเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ 
 (6) นิสิตจะต้องไม่เสพสารเสพติด หรือมีสารเสพติดไว้ในครอบครองหรือจ าหน่าย 
 (7) นิสิตต้องไม่เล่นหรือมีส่วนเกี่ยวข้องสนับสนุนการพนันใด ๆ 
 (8) นิสิตต้องไม่กระท าตนให้เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัวจนมีเรื่องเสียหายถึงผู้อื่นหรือสถานศึกษา 
 (9) นิสิตต้องไม่น าสิ่งผิดกฎหมายเข้ามาในบริเวณแหล่งฝึกภาคปฏิบัติ หรือมีสิ่งผิดกฎหมายไว้ใน
ครอบครอง 
 (10) นิสิตต้องไม่มีหรือพกอาวุธ หรือวัตถุระเบิด 
 (11) นิสิตต้องไม่ก่อหรือมีส่วนเกี่ยวข้องในการทะเลาะวิวาทกับนิสิตด้วยกันหรือกับผู้อื่น 
 (12) นิสิตต้องไม่ลักขโมย ยักยอก หรือท าลายทรัพย์สินของผู้อื่น และแหล่งฝึกภาคปฏิบัติ 
 (13) นิสิตต้องไม่กระท าการอันใด ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่ว เช่น กระท าผิดศีลธรรมทางด้านชู้ สาว 
กระท าการใดหรือยอมให้ผู้อื่นกระท าการใดซึ่งอาจท าให้เสื่อมเสียชื่อเสียงของตนเอง มหาวิทยาลัยหรือวิชาชีพ 
 (14) นิสิตต้องไม่ทุจริต รายงานเท็จ ปลอมแปลงลายมือชื่อ หรือปลอมแปลงเอกสาร 
 (15) ในการศึกษาภาคปฏิบัติ นิสิตจะต้องปฏิบัติด้วยความรู้ วิจารณญาณและความรอบคอบ มิให้เกิด
ความเสียหายแก่ผู้ใช้บริการ โดยปฏิบัติดังนี้ 
  (ก) ปฏิบัติงานตรงตามเวลาที่ก าหนด 
  (ข) ปฏิบัติงานตามขอบเขตหน้าที่ที่รับผิดชอบภายใต้กฎ ระเบียบของสถานประกอบการและ
มหาวิทยาลัย   
  (ค) เคารพในสิทธิของผู้ใช้บริการโดยเคร่งครัด 
  (ง) รายงานอาจารย์พี่เลี้ยงของนิสิตหรืออาจารย์นิเทศทราบโดยทันทีที่ปฏิบัติงานผิดพลาดหรือมี
เหตุการณ์ไม่ปกติเกิดขึ้น 
  (จ) มีมนุษยสัมพันธ์ที่เหมาะสมต่อผู้ใช้บริการ ผู้ร่วมงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง 
  (ฉ) มีความซื่อสัตย์ต่อผู้ใช้บริการ ผู้ร่วมงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง 
  (ช) ให้ความร่วมมือต่อผู้ร่วมงานตามความเหมาะสม 
  (ซ) ไม่ปฏิบัติกิจกรรมอื่นในเวลาปฏิบัติงานโดยมิได้รับอนุญาตจากอาจารย์นิเทศหรือผู้ดูแลนิสิต 
  (ฌ) ในขณะปฏิบัติงาน เมื่อมีกรณีจ าเป็นใดก็ตามที่ต้องออกนอกสถานที่ฝึกปฏิบัติงานต้องได้รับ
อนุญาตจากอาจารย์พ่ีเลี้ยงก่อน 
  (ญ) ในกรณีที่นิสิตต้องปฏิบัติงานนอกเหนือจาก วัน เวลาที่ก าหนด ต้องได้รับความเห็นชอบจาก
อาจารย์พี่เลี้ยงก่อน 
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โทษทางวินัยมี 5 สถาน 
 (1) ว่ากล่าวตักเตือน 
 (2) ภาคทัณฑ์ และควบคุมความประพฤติ 
 (3) ตัดคะแนนความประพฤติหรือตัดคะแนนการปฏิบัติงาน 
 (4) ยืดเวลาการฝึกปฏิบัติงาน 
 (5) พิจารณาให้ไม่ผ่านการฝกึปฏิบัติงาน 
ความผิดทางวินัยแบ่งเป็น 3 ระดับ ดังนี้ 
 (1) ระดับที่ 1 เป็นการประพฤติผิดระเบียบวินัยที่ท าให้เกิดความเสื่อมเสียต่อตนเองและผู้อื่นเล็กน้อย 
ตัวอย่างเช่น 
  (ก) แต่งกายไม่สุภาพ ไม่ถูกต้องตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 
  (ข) รบกวนความสงบเรียบร้อย ก่อเหตุร าคาญ 
  (ค) ไม่รักษาระเบียบของแหล่งฝึกภาคปฏิบัต ิ
  (ง) สูบบุหรี่ในสถานที่ฝึกปฏิบัติงาน 
  (จ) ขัดค าสั่งหรือหลีกเลี่ยงไม่ประพฤติตามค าสั่งของอาจารย์พี่เลี้ยง ซึ่งสั่งโดยหน้าที่โดยชอบด้วย
กฎหมาย ท าให้มีผลเสียหายเล็กน้อย 
  (ฉ) การฝึกปฏิบัติงานผิดพลาด แต่ไม่เป็นอันตรายแก่ผู้ใช้บริการและหรือเสียหายต่อทรัพย์สิน 
โดยไม่เสื่อมเสียชื่อเสียงต่อสถานประกอบการและวิชาชีพ 
  (ช) ความผิดอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน 
 (2) ระดับที่ 2 เป็นการประพฤติผิดระเบียบวินัยที่ท าให้เกิดความเสื่อมเสียต่อตนเอง ผู้อื่น สถาน
ประกอบการ และมหาวิทยาลัย และวิชาชีพไม่ร้ายแรง ตัวอย่างเช่น 
  (ก) กระท าความผิดเคยถูกลงโทษภาคทัณฑ์มาแล้ว 1 ครั้ง 
  (ข) กล่าววาจาไม่สุภาพ แสดงกิริยาวาจาไม่มีสัมมาคาราวะต่ออาจารย์พ่ีเลี้ยงนิสิตหรือบุคคลอื่น 
  (ค) มีหนี้สินล้นพ้นตัว 
  (ง) ขัดค าสั่งหรือหลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของอาจารย์พี่เลี้ยง ซึ่งสั่งโดยหน้าที่โดยชอบด้วย
กฎหมาย ท าให้มีผลเสียหายไม่ร้ายแรง 
  (จ) การปฏิบัติงานผิดพลาดที่เป็นอันตรายแก่ผู้ใช้บริการและหรือเสียหายต่อทรัพย์สินหรือสถาน
ประกอบการและวิชาชีพ แต่ไม่ร้ายแรง 
  (ฉ) ความผิดอ่ืนที่เทียบได้ระดับเดียวกัน 
 (3) ระดับที่ 3เป็นการประพฤติผิดระเบียบวินัยที่ท าให้เกิดความเสื่อมเสียต่อตนเอง ผู้อื่น สถานประกอบ
การ และมหาวิทยาลัย และวิชาชีพอย่างร้ายแรง ตัวอย่างเช่น 
  (ก) รายงานเท็จด้วยวาจาหรือลายลักษณ์อักษร 
  (ข) ก่อการวิวาท ท าร้ายร่างกาย หรือก่อความไม่สงบเรียบรอ้ย 
  (ค) มีอาวุธครอบครองในมหาวิทยาลัย หรือแหล่งฝึกภาคปฏิบัติ 
  (ง) เล่นการพนัน 
  (จ) ดื่มสุรา เสพสารเสพติด หรือของมึนเมาทุกชนิด หรือมีไว้ในครอบครอง 
  (ฉ) ลักทรัพย์ และหรือฉ้อโกง 
  (ช) ประพฤติผิดในทางชู้สาว 
  (ซ) ท าลายทรัพย์สินของทางสถานประกอบการ หรือบุคคลอื่น 
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  (ฌ) ปลอมแปลงลายมือช่ือผู้อื่น หรือปลอมแปลงเอกสาร 
  (ญ) หลีกเลี่ยงการปฏิบัติงาน หรือขาดความรับผิดชอบในหน้าที่ 
  (ฎ) ท าความผิดทางอาญา หรือต้องโทษทางคดีอาญา 
  (ฏ) ขัดค าสั่งหรือ หลีกเลี่ยง ไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของอาจารย์พี่เลี้ยง ซึ่งสั่งโดยชอบด้วยกฎหมาย 
ตามระเบียบของสถานประกอบการ ท าให้มีผลเสียหายอย่างร้ายแรง 
  (ฐ) การปฏิบัติงานผิดพลาดที่ เป็นอันตรายร้ายแรงแก่ผู้ ใช้บริการ และหรือเสื่อมเสียต่อ
มหาวิทยาลัย ตลอดจนวิชาชีพ 
  (ฑ) ความผิดอ่ืนที่เทียบได้ระดับเดียวกัน 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



~ 10 ~ 
 

แบบประเมินทักษะการฝึกปฏิบัติงานโดยแหล่งฝึก 

 

  

  

แบบประเมินทักษะการฝึกปฏิบัติงานโดยแหล่งฝึก 

ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
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การประเมินนิสิตฝึกงาน ชื่อ ……………………………………………………………………………………………… รหัสนิสิต..........................................นิสิตชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
ชื่อสถานที่ฝึกปฏิบัติงาน ……………..…………………………………….ชื่อหัวหน้างานผู้ควบคุม ……………………………………..………ลายมือชื่อหัวหน้างานผู้ควบคุม ………….…………… 

กิจกรรมการเรยีนรู ้ เกณฑ์การประเมิน ผลการ
ประเมิน 

ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  
-Risk Assessment 1 คือสามารถบ่งบอกระดับความรุนแรง

ได ้
2 คือสามารถบ่งบอกความถี่ในการเกิด

ได ้
3 คือสามารถบ่งบอกระดับความ

เสี่ยงที่จะเกิดขึ้นได้ 
- สามารถใชC้hecklistในการประเมิน
ความเสี่ยง 

1 คือ ไม่สามารถใช้Checklist 
ในการประเมินความเสี่ยงได ้

2 คือ สามารถใชC้hecklist 
ในการประเมินความเสี่ยงได้ในระดับปาน

กลาง 

3 คือ สามารถใชC้hecklist 
ในการประเมินความเสี่ยงได้ใน

ระดับดี 

 

-สนับสนุนการจัดท าและด าเนินการ
ตาม ISO 18001 

1 คือไม่มีความเข้าใจในเรื่อง ISO 18001 2 คือ สามารถใชC้heck listได้อย่าง
ถูกต้อง 

3 คือสามารถใช้และแปลผลจาก 
Check listได้อย่างถูกต้อง 

 

-สามารถใช้เครื่องมือทางสุขศาสตร์ได ้ 1 คือไม่มีความเข้าใจในเรื่องเครื่องมือ
ด้านสุขศาสตร ์

2 คือสามารถเลือกใช้เครื่องมือทางสุข
ศาสตร์ได้อย่างถูกต้อง 

 

3 คือสามารถเลือกใช้เครื่องมือทาง
สุขศาสตร์และแปลความหมายได้

อย่างถูกต้อง 

 

- ตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ ์
ป้องกันภยัส่วนบุคคล 

1 คือไม่สามารถตรวจสอบความพร้อม
ของอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล 

2 คือสามารถตรวจสอบความพร้อมของ
อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล 

3 คือสามารถแยกอุปกรณ์ปอ้งกัน
ภัยส่วนบุคคลที่ช ารุดออกมาเพื่อ

ซ่อมบ ารุงได ้

 

- การเลือกใช้อปุกรณ์ป้องกันภัยส่วน 
บุคคลให้แก่พนักงาน 

1 คือไมส่ามารถเลือกอุปกรณ์ป้องกันภัย
ส่วนบุคคลได้อย่างเหมาะสม     กับงาน 

2 คือสามารถบอกให้พนักงานสวมใส่
อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลได้บางชนิด 

3 คือสามารถบอกให้พนักงานสวม
ใส่อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลได้

ทุกชนิด 
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กิจกรรมการเรยีนรู ้ เกณฑ์การประเมิน ผลการ
ประเมิน 

ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)  
- ดูแลและให้ค าแนะน าด้านจิตวิทยาใน
การท างาน 

1 คือไม่สามารถดูแลและให้ค าแนะน า
ด้านจิตวิทยาในการท างาน 

2 คือสามารถดูแลและให้ค าแนะน าด้าน
จิตวิทยาในการท างานได้อย่างเหมาะสม 

บางกรณ ี

3 คือสามารถดูแลและให้ค า 
แนะน าด้านจิตวิทยาในการท างาน

ได้อย่างเหมาะสม ทกุกรณ ี

- สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมความ
ปลอดภัยในการท างาน 

1 คือไม่มีความรู้เกี่ยวกับกิจกรรมส่งเสริม
ความปลอดภัยในการท างาน 

2 คือ สามารถสนับสนุนการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมความปลอดภัย 

ในการท างานได้ 

3 คือสามารถวเิคราะห์ความ
ต้องการของคนงาน และมีสว่นร่วม

ในการวางแผนการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมความปลอดภัยในการ

ท างานได้ 

 

- ตรวจสอบระบบการเตือนภัยและ
อุปกรณ์ที่ใช้เมือ่เกิดอัคคีภัย 

1 คือไม่สามารถตรวจสอบระบบการ
เตือนภัยและอุปกรณ์ที่ใช้เมื่อเกิดอัคคีภัย 

2 คือสามารถตรวจสอบสภาพอุปกรณ์ที่
ใช้เมื่อเกิดอัคคีภัยได้ 

3 คือสามารถตรวจสอบได้ 
ทั้งระบบการเตือนภัยและสภาพ
อุปกรณ์ที่ใช้เมือ่เกิดอัคคีภัยได้ 

 

 
 
           คะแนนเต็ม (ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย) 27 คะแนน   
           คะแนนที่ได้....................................คะแนน 
หมายเหต:ุกรณุาประเมินเฉพาะด้านที่หน่วยงานของท่านให้นิสิตฝึกปฏิบัติงาน 
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แบบประเมินทักษะการฝึกปฏิบัติงานโดยแหล่งฝึก 

ด้านสิ่งแวดลอ้ม 
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            คะแนนเต็ม (ด้านสิ่งแวดลอ้ม) 20 คะแนน   
            คะแนนที่ได้....................................คะแนน 
 
หมายเหต ุ:กรุณาประเมินเฉพาะด้านที่หน่วยงานของท่านให้นิสิตฝึกปฏิบัติงาน 

 

กิจกรรมการเรียนรู ้ เกณฑ์การประเมิน ผลการประเมนิ 
ด้านสิ่งแวดลอ้ม  
- น้ าเสีย 
- ขยะมลูฝอย 
- ของเสีย (อันตราย/ไม่อันตราย) 

1 คือ 
สามารถระบุปัญหา 

และสาเหตุได้ 
 

2 คือ 
เลือกวิธีการจัดการ

ได้อย่างถูกต้อง 

3 คือ 
ระบุวิธีการแก้ไขปัญหา

ได้อย่างถูกต้อง 

4 คือ 
เขียนแผนป้องกัน
ปัญหาได้อย่าง

ถูกต้อง 

 
 
 
 

- การควบคุมการแพร่กระจายของเช้ือ 1 คือสามารถ 
ระบุปัญหาและทราบ

ปัจจัยการเกิดโรค 

2 คือสามารถ 
ด าเนินการควบคุม
แหล่งแพร่กระจาย

เชื้อโรคได้ 

3 คือสามารถ 
เฝ้าระวังไม่ให้เกิดการ
แพร่กระจายของเชื้อ

ขึ้นได ้

4 คือ 
สามารถติดตาม
และประเมินการ

เฝ้าระวังได้ 

 
 
 
 

- ISO 14001 1 คือ ไม่สามารถจัดเรียงเอกสาร 
เป็นหมวดหมู่ได้ถูกต้อง 

4 คือ สามารถจัดเรียงเอกสาร 
เป็นหมวดหมู่ได้ถูกต้อง 
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แบบประเมินทักษะการฝึกปฏิบัติงานโดยแหล่งฝึก 

ด้านอาชีวเวชศาสตร ์
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กิจกรรมการเรียนรู ้ เกณฑ์การประเมิน ผลการประเมนิ 

ด้านอาชีวเวชศาสตร ์  

การประเมินผลกระทบด้านการยศาสตร์     

----------------- 

- ด้านกายภาพ (แสง, เสียงและความ
สั่นสะเทือน) 

 
1 คือ 

รวบรวมปัญหาได ้
 

 
2 คือ 

วิเคราะห์ปัญหาได้ 
 

 
3 คือ 

สามารถหาแนวทาง 
แก้ไขปัญหาได ้

 

 
4 คือ 

สามารถติดตาม 
และประเมินผลได ้

 
- ด้านชีวภาพ 

------------------ 
- ด้านเคม ี ------------------ 
- ด้านจิตสังคม 

------------------ 
 

            คะแนนเต็ม (ด้านอาชีวเวชศาสตร์) 16 คะแนน   
            คะแนนที่ได้....................................คะแนน 
 

หมายเหต:ุ กรณุาประเมินเฉพาะด้านที่หน่วยงานของท่านให้นิสิตฝึกปฏิบัติงาน 
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รวมคะแนนการประเมินทักษะการฝึกปฏิบัติงานโดยแหล่งฝึก 

การประเมินทกัษะ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้
1. ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 27  
2. ด้านสิ่งแวดล้อม 20  
3. ด้านอาชีวเวชศาสตร ์ 16  

รวม 63  

การคิดเป็นร้อยละส าหรับการประเมินทักษะการฝึกปฏิบัติงานโดยแหล่งฝึก (คะแนนเต็ม ร้อยละ 35) 

 คะแนนเป็นรอ้ยละ   = คะแนนที่ได้ (รวมทุกด้าน) X   35 = 
  คะแนนเต็ม (รวมทุกด้าน)     
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แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติตนของนิสิตโดยแหล่งฝึก 
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แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติตนของนิสิตโดยแหล่งฝึก 
 

ชื่อหน่วยงาน ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
แผนก/ฝ่าย …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
ชื่อนิสิต……………………………..………………………………………………………………………………………………………………… 
รหัสนิสิต……………………………….…………………………………………………………………………………………………………… 
สาขาวิชา…………………………………………..………………………………………………………………………………………………… 
คณะ …..……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ฝึกประสบการณ์ ตั้งแต่วันที่ …….. เดือน ……………..…………พ.ศ. ……………..…………. 
ถึง วนัที่ ……… เดือน …………………………พ.ศ. …………………..……. 
ลักษณะงานที่เข้ารับการฝึกประสบการณ์ฯ 
1…………………………………………….………………………. ระยะเวลา …………………… วัน 
2………………………………………..…………………………… ระยะเวลา …………………… วัน 
3…………………………………..………………………………… ระยะเวลา …………………… วัน 
 
การประเมินผลด้านพฤติกรรมของนิสิต 
เกณฑ์การประเมินผล ก าหนดระดับคะแนนเป็น 5ระดับ ดังนี้ 

5 หมายถึง ผ่านระดับดีเยี่ยม 
4 หมายถึง ผ่านระดับดีมาก 
3 หมายถึง ผ่านระดับดี 
2 หมายถึง ผ่านระดับค่อนข้างดี 
1 หมายถึง ผ่านระดับพอใช้ 
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โปรดเขียนเครือ่งหมาย /ลงในช่องระดับคะแนนที่ทา่นเหน็ว่าเหมาะสมกับคุณลักษณะของนิสิต 

1. ความรู้ความเข้าใจงาน พิจารณาถึงความรู้ความเข้าใจงานดังนี้ 

 รายการประเมิน 5 4 3 2 1 
1.1 ลักษณะงานทุกๆด้านของหน่วยงาน           
1.2 ลักษณะงานที่เกี่ยวข้องกับงานของตน           
1.3 วิธีปฏิบัติงานที่ตนเองได้รับมอบหมาย           

รวม   

2. ความสามารถปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายพิจารณาถึงความสามารถในด้านต่างๆดังนี้ 

รายการประเมิน 5 4 3 2 1 
2.1 การปฏิบัติงาน มีเทคนิค วิธีการ ขั้นตอนที่ถูกต้อง           
2.2 การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ           
2.3 การคิดริเริ่มสร้างสรรค ์เพื่อสร้างเสริมงานตนเอง           
2.4 การท างานเป็นหมู่คณะให้ความร่วมมือและปรับตนเองให้เข้ากับ
เหตุการณ์ได้ดี 

          

2.5 ความสามารถเป็นผู้น า หรือเป็นผู้ตามที่ด ี           
2.6 การบังคับบัญชาการมอบหมายและควบคุมงานผู้ใต้บังคับบัญชา           
2.7 ความรับผดิชอบไว้วางใจจากผู้บังคับบัญชา ผู้ร่วมงาน และ
ผู้ใต้บังคับบัญชา 

          

2.8 ความรับผดิชอบในหน้าที่การงานที่ได้รับมอบหมาย           
2.9 ความมีไหวพริบเชาว์ปัญญา           
2.10 คุณภาพของงาน ความประณีต ความถูกต้อง ความสม่ าเสมอ           

รวม   

 3. การติดต่อสื่อสาร พิจารณาถึงความสามารถด้านต่างๆ ดังนี ้

รายการประเมิน 5 4 3 2 1 
3.1 การรับฟังค าสั่ง และการปฏิบัติตามค าสั่ง           
3.2วิธีการและศิลปะในการติดต่อพูดจากับเพื่อนร่วมงานหรือบุคคลอื่น           
3.3ความสามารถใช้ภาษาให้ถูกต้อง           
3.4การประชาสัมพันธแ์ละการติดต่อกับผู้มาติดต่อส านักงาน           

รวม  
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4. ทัศนคติที่ดี พิจารณาจากประเด็นต่อไปน้ี 

รายการประเมิน 5 4 3 2 1 
4.1 ความรู้สึกนึกคิดที่มีต่องานที่ได้รับมอบหมาย           
4.2 ความกระตือรือร้นและความสนใจใฝ่หาความก้าวหน้า           
4.3 ความมีน้ าใจ ความพยายาม มานะอดทน           
4.4 ความซื่อสตัย์ สุจริต และการตรงต่อเวลา           

รวม  

5. ความมีมนุษยสัมพันธ์ มีมนุษยสัมพันธ์กบับุคคลต่อไปนี ้

รายการประเมิน 5 4 3 2 1 
5.1 ผู้บังคับบัญชา           
5.2 เพื่อนร่วมงาน           
5.3บุคคลอื่นทีเ่กี่ยวข้อง           

รวม   

6. บุคลิกลักษณะ ความประพฤติ พิจารณาถึงประเด็นต่อไปนี้ 

รายการประเมิน 5 4 3 2 1 
6.1 ท่าทางกระฉับกระเฉง ว่องไว           
6.2 กิริยามารยาท           
6.3 การแต่งกาย           

รวม  

7. การปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ 

รายการประเมิน 5 4 3 2 1 
7.1 ระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ           

รวม  
 

การคิดเป็นร้อยละ ส าหรับดา้นพฤติกรรมของนิสิตโดยแหล่งฝึก (คะแนนเต็ม ร้อยละ 30) 

คะแนนเป็นร้อยละ   = คะแนนที่ได ้ X   30 = 
 145 (คะแนนเต็ม)   

 



~ 22 ~ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติตนของนิสิตโดยอาจารย์นิเทศ 
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การประเมินผลด้านพฤติกรรมของนิสิตโดยอาจารย์นิเทศ 
 การประเมินผลด้านพฤติกรรมของนิสิตโดยอาจารย์นิเทศ มีประเด็นที่จะพิจารณา 10 ข้อ 
โดยเกณฑ์การประเมินผล ก าหนดระดับคะแนนเป็น 5 ระดับ ดังนี้ 

5 หมายถึง ผ่านระดับดีเยี่ยม 
4 หมายถึง ผ่านระดับดีมาก 
3 หมายถึง ผ่านระดับดี 
2 หมายถึง ผ่านระดับค่อนข้างดี 
1 หมายถึง ผ่านระดับพอใช้ 
 

แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติตนโดยอาจารย์นิเทศ 
(คะแนนเต็ม 50 คะแนน) 

ชื่อนักศึกษา............................................สถานที่ฝึกปฏิบตัิงาน............................................... 

รายการ 5 4 3 2 1 หมายเหต ุ

1.สามารถรับมอื และแก้ไขปัญหาที่พบในสถาน
ประกอบการได้อย่างเหมาะสม 

      

2. สามารถอธิบายความรู้และสิ่งต่าง ๆ ที่ได้จากการฝึก
ปฏิบัติงานได้ 

      

3. การน าความรู้ที่ได้จากการฝึกปฏิบัติงานมาประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 

      

4.สามารถอธิบายสิ่งที่ได้รับจากการท างานร่วมกับผู้อื่น       

5. มีกิริยามารยาทเรียบร้อยและเหมาะสม       

6. มีการติดต่อสื่อสารกับอาจารย์นิเทศ ตรงตามเวลาที่
ก าหนด คือ 2 สัปดาห ์/ ครั้ง ( เช่น เรื่องปัญหาที่พบ, ได้
อะไรจากกการฝึกงาน, แก้ปัญหาอย่างไร, สภาพปัญหาใน
การฝึกงาน) 

      

7.ปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัย       
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แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติตนโดยอาจารย์นิเทศ (ต่อ) 
ชื่อนักศึกษา.....................................สถานที่ฝึกปฏิบัติงาน.................................นเิทศครั้งที่............ 

รายการ 5 4 3 2 1 หมายเหต ุ

8. มีน้ าใจช่วยเหลือเพื่อนร่วมงาน (ถามข้อมลูจากเพื่อน
ร่วมงาน) 

      

9. ส่งงานอาจารย์พี่เลี้ยงตามก าหนดเวลา       

10.มีความขยันหมั่นเพียร (จากบันทึกประจ าวัน ฯลฯ)       

รวมคะแนน       

 

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 

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

 

ลงชื่อผู้ประเมิน 
 

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

(.........................................................................) 
  ต าแหน่ง   
                           ....................................................................... 

    วันที่ประเมิน   
                                                          ............../................./............... 

 

การคิดเป็นร้อยละ ส าหรับดา้นพฤติกรรมของนิสิตโดยอาจารย์นิเทศ 

คะแนนเป็นร้อยละ   = คะแนนที่ได ้ X   10 = 
 50 (คะแนนเต็ม)   
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รวมคะแนนการประเมนิจากแหล่งฝึกและอาจารย์นเิทศ  

การประเมินการฝึกปฏิบัตงิาน คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้  
1. ด้านทักษะการฝึกปฏิบัตงิาน 35  
2. ด้านพฤติกรรมของนิสิตโดยแหล่งฝึก 30  
3. ด้านพฤติกรรมของนิสิตโดยอาจารยน์ิเทศ 10  
4. รายงานการฝึกปฏิบัติงาน 25  

รวม 100  
 
เกณฑ์การประเมิน 
 

คะแนนร้อยละ 80 – 100 หมายถึง A 
คะแนนร้อยละ 75 – 79 หมายถึง B+ 
คะแนนร้อยละ 70 – 74 หมายถึง B 
คะแนนร้อยละ 65 – 69 หมายถึง C+ 
คะแนนร้อยละ 60 – 64 หมายถงึ C 
คะแนนร้อยละ ต่ ากว่า 60 หมายถึง F 

 สรุปผลการประเมิน (โปรดเช็ค /) 

[ A ]      [ B+ ]      [ B ]    [ C + ]     [ C ]   [ F ] 

 

ลงชื่อ………………………………………..ผู้ประเมิน 
                      (……………………………………….) 

                    ต าแหน่ง………………………………………………. 
วัน……………….เดือน………………….พ.ศ. ………. 
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ตัวอย่างตารางการลงเวลาการปฏิบัติงานของนสิิต

 


