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ค าช้ีแจง    
 

ขอให้นิสิตทีล่งทะเบียนเรียนวชิาการฝึกประสบการณ์วชิาชีพปฏิบัติตามขั้นตอน  ดังนี้ 
 
ขั้นตอนการฝึกประสบการณ์วชิาชีพ 

1. ติดตามประกาศรายช่ืออาจารยนิ์เทศก ์ในเวบ็ไซต ์ของวทิยาลยัการดนตรี 
2. เขา้ร่วมการปฐมนิเทศตามก าหนดของวทิยาลยัการดนตรี 
3. เขา้ฝึกปฏิบติังานในสถานท่ีท่ีไดรั้บการอนุมติั ตามก าหนดเวลา 

 4.    เขา้พบอาจารยนิ์เทศก ์ ท่ีปรึกษาบณัฑิตนิพนธ์  ตามวนัเวลาท่ีนดัหมาย 
 5.    ส่งแบบบนัทึกการฝึกประสบการณ์วิชาชีพต่ออาจารยนิ์เทศก์  ภายใน 1  สัปดาห์  หลงั
ส้ินสุดการฝึกปฏิบติังาน 

6. ส่งบณัฑิตนิพนธ์ฉบบัสมบูรณ์ภายในภาคเรียนท่ีฝึกประสบการวชิาชีพ 
 

 หมายเหตุ  : นิสิตท่ีไม่ส่งแบบบนัทึกการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  และบณัฑิตนิพนธ์ฉบบั
สมบูรณ์ ตามก าหนดเวลา  ถือวา่ไม่ผา่นรายวชิาการฝึกประสบการณ์วชิาชีพดนตรี 
 
 

แบบบันทกึการฝึกประสบการณ์วชิาชีพ 
 1.  กรอกรายละเอียดขอ้มูลเบ้ืองตน้ต่างๆ ใหค้รบถว้นสมบูรณ์  เช่น ขอ้มูลส่วนตวัของนิสิต   

ขอ้มูลพื้นฐานของสถานท่ีฝึกประสบการณ์วชิาชีพ 
 2.  ตารางบนัทึกการปฏิบติังาน   

                   2.1  ถ่ายเอกสารใหค้รบตามวนัเวลาท่ีปฏิบติังาน โดยระบุวนั เดือน ปี เวลามา  เวลากลบั  
ลงช่ือรับรอง และบนัทึกงานท่ีได้รับหมอบหมายปัญหาอุปสรรคต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนระหว่างการฝึก
ปฏิบติังานทุกคร้ัง 
        2.2  ผูค้วบคุมการปฏิบติังานซ่ึงเป็นคนเดียวกบัผูป้ระเมินการปฏิบติังาน    เป็นผูล้งช่ือ 
รับรองเม่ือส้ินสุดการปฏิบติังานในแต่ละวนั 
                    2.3  สรุปผลการปฏิบติังาน  ผูค้วบคุมลงช่ือรับรองก่อนน าส่งอาจารยนิ์เทศก์หลงัส้ินสุด
การปฏิบติังาน 

3. แบบประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  ผูค้วบคุมการปฏิบติังานเป็นผูป้ระเมิน    
เม่ือนิสิตปฏิบติังานครบตามเวลาท่ีก าหนดไว ้ 

4.  น าแบบบนัทึกการฝึกประสบการณ์วิชาชีพท่ีมีรายละเอียดต่างๆ  ครบถว้น เขา้เล่มให้
เรียบร้อยสมบูรณ์  ส่งอาจารยนิ์เทศก ์ ภายใน 1  สัปดาห์  หลงัส้ินสุดการฝึกปฏิบติังาน 



บทบาทหน้าที่ของอาจารย์นิเทศก์ 
 
1. ช้ีแจงกิจกรรมต่างๆ  ท่ีนิสิตตอ้งปฏิบติั 
2. ใหค้  าปรึกษา แนะน า  แกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนระหวา่งการฝึกปฏิบติังานของนิสิต         
3. พบปะเยีย่มเยยีนนิสิตและหวัหนา้หน่วยงานตามโอกาสท่ีเหมาะสม 
4. ประสานงานกบัผูค้วบคุมดูแลการฝึกปฏิบติังานของนิสิต 
5. ประเมินผลการฝึกประสบการณ์วชิาชีพของนิสิต 
6. ตรวจสอบ แนะน า เป็นท่ีปรึกษาในการจดัท าบณัฑิตนิพนธ์ของนิสิต 
 

 หมายเหตุ  :  การนิเทศกส์ามารถปฏิบติัไดห้ลายวธีิ  เช่น นิเทศก ์ ณ สถานท่ีฝึกงาน, นิเทศก์
ทางโทรศพัท,์ อ่ืนๆ ตามสมควร 
 
 
บทบาทหน้าที่ของผู้ควบคุมดูแลการฝึกประสบการณ์วชิาชีพ 

 
1. หมอบหมายงานใหก้บันิสิตตามความเหมาะสม  สอดคลอ้งกบัวชิาชีพของนิสิต 
2. ช้ีแจงกฏระเบียบ ขอ้บงัคบั  ขอ้ควรปฏิบติัใหนิ้สิตทราบและปฏิบติัตาม 
3. ใหค้  าปรึกษา  แนะน า  แนวทางการปฏิบติัของนิสิต 
4. ตรวจสอบ  ควบคุม  ดูแล  ใหนิ้สิตปฏิบติังานอยา่งเตม็ความรู้ความสามารถ  และอยู ่

ในกฏระเบียบของหน่วยงานอยา่งเคร่งครัด 
 5.    ประสานงานกบัอาจารยนิ์เทศก ์  แลวทิยาลยัการดนตรี 

6.    ลงนามเพื่อรับรองการปฏิบติังานประจ าวนัของนิสิตตลอดระยะการฝึกปฏิบติังาน 
7. ประเมินผลการฝึกประสบการณ์วชิาชีพของนิสิตร่วมกบัอาจารยนิ์เทศกห์ลงัส้ินสุด 

ก าหนดเวลาการฝึกปฏิบติังาน  
 
 
 
 
 
 
 
 



แนะน าสถานที่ฝึกประสบการณ์วชิาชีพ 
 
ช่ือสถานทีฝึ่กงาน................................................................................................................................
ทีต่ั้ง..........................................................................................................................………………… 
ต าบล/แขวง........................................อ าเภอ/เขต..................................จังหวดั................................... 
รหัสไปรษณย์ี............................................โทรศัพท์............................................................................ 
 
ประวตัิองค์กรโดยสังเขป 
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………………………………………………………………………………………………………
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……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 

 



ผู้บริหาร/บุคลากรผู้เกีย่วข้อง 
 

 
ช่ือ.………………………………………….  ต าแหน่ง………………………….............................. 
 
หน้าทีค่วามรับผดิชอบ ........................................................................................................................   
 
 
ช่ือ.………………………………………….  ต าแหน่ง…………………………............................. 
 
หน้าทีค่วามรับผดิชอบ ........................................................................................................................  
  
 
ช่ือ.………………………………………….  ต าแหน่ง………………………….............................. 
 
หน้าทีค่วามรับผดิชอบ ........................................................................................................................   
 
 
ช่ือ.………………………………………….  ต าแหน่ง………………………….............................. 
 
หน้าทีค่วามรับผดิชอบ ........................................................................................................................   
 
 
ช่ือ.………………………………………….  ต าแหน่ง………………………….............................. 
 
หน้าทีค่วามรับผดิชอบ ........................................................................................................................   
 
 
ช่ือ.………………………………………….  ต าแหน่ง………………………….............................. 
 
หน้าทีค่วามรับผดิชอบ ........................................................................................................................  



ตารางบันทึกการปฏิบตังิานประจ าวนั 
 

วนัที่/เวลา งานทีไ่ด้รับมอบหมาย/ปัญหาอุปสรรค หมายเหตุ 

 
วนัท่ี......./.........../......... 
เวลามา......................... 
เวลากลบั...................... 
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      (ลงช่ือผูค้วบคุม) 
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วนัท่ี......./.........../......... 
เวลามา......................... 
เวลากลบั...................... 
 
 
 
 
 
..................................... 
      (ลงช่ือผูค้วบคุม) 
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......................................… 

                                             
(ถ่ายเอกสารให้ครบตามจ านวนวันเวลาที่ปฏิบัติงาน) 



สรุปผลการปฏิบัตงิาน/ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไข 
 

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

ลงช่ือ.........................................................ผู้ควบคุม 
                (............................................................) 

                                  ....................../......................./.................. 

 
                                        ลงช่ือ.........................................................อาจารย์นิเทศก์ 

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



ค าช้ีแจง 
ส าหรับผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน 

 

การประเมิน 
 1.  ควบคุมการปฏิบติังานตรวจสอบผลการท างานของผูฝึ้กประสบการณ์วชิาชีพตลอดช่วง
ระยะเวลาการฝึกประสบการณ์วชิาชีพ  และส่งผลการประเมินใหก้บัมหาวทิยาลยัเพื่อสรุปผลการ
ปฏิบติังานต่อไป 

2. วดัผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพจากแบบประเมินผลโดยพิจารณาในประเด็นต่อไปน้ี 
2.1 บุคลิกภาพและการปรับตวั 
2.2 ความรู้ความสามารถและทกัษะในการปฏิบติังาน 
2.3 กิจกรรมท่ีไดป้ฏิบติัทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
2.4 ระยะเวลาในการฝึกประสบการณ์วชิาชีพ 

3.  การประเมินผลการฝึกประสบการณ์วชิาชีพของนิสิต  พิจารณาตามเกณฑก์ารประเมิน
แต่ละหวัขอ้จากแบบฟอร์มการประเมิน  โดยใหผู้ป้ระเมินท าเคร่ืองหมาลงในช่องคะแนนตามความ
เป็นจริง  ดงัน้ี 

ผลการปฏิบติังาน  ควรปรับปรุงอยา่งยิง่        มีค่าคะแนน   1 
ผลการปฏิบติังาน  ควรปรับปรุง                     มีค่าคะแนน   2 
ผลการปฏิบติังาน  ปานกลาง                           มีค่าคะแนน   3 
ผลการปฏิบติังาน  ดี                       มีค่าคะแนน   4 

  ผลการปฏิบติังาน  ดีมาก                      มีค่าคะแนน   5 
 4.  การประเมินสรุปผล  ใหผู้ค้วบคุมการปฏบติังานสรุปผลการประเมินหลงัจากการ
ประเมินเรียบร้อยแลว้  โดยพิจารณาตามเกณฑ ์ 4  ระดบั  ดงัน้ี 
  ระดบัคะแนน 80 – 100       =     ดีมาก 
  ระดบัคะแนน 66 – 79         =     ดี 
  ระดบัคะแนน 51 – 65         =     พอใช ้
  ระดบัคะแนน ต ่ากวา่ 50      =     ตอ้งปรับปรุง 
   
 
 
 
 
 



 

แบบประเมนิผลการฝึกประสบการณ์วชิาชีพ 
วทิยาลยัการดนตรี  มหาวทิยาลยัราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 
ช่ือ - สกุลนิสิต.............................................................................................................................. 
ชั้น/ปี.........................สาขาวชิา......................................................แขนงวชิา............................... 
 
      ภาค              ปกติ                                     กศ.พ 
 
ช่ือสถานท่ีฝึกงาน................................................................................................................................
ท่ีตั้งเลขท่ี...........................................ซอย.........................................ถนน......................................... 
ต าบล/แขวง........................................อ าเภอ/เขต..................................จงัหวดั................................... 
รหสัไปรษณีย.์...........................................โทรศพัท.์........................................................................... 
ฝึกงานในแผนก................................................................................................................................... 
หนา้ท่ี................................................................................................................................................... 
ช่วงเวลาฝึกงาน          ระหวา่งวนัท่ี......................เดือน....................................พ.ศ........................... 
           ถึงวนัท่ี...............................เดือน....................................พ.ศ........................... 
 
 
ช่ือผูค้วบคุมการปฏิบติังาน………….................................................................................................. 
ต าแหน่ง............................................................................................................................................... 
 
 
 

ค าช้ีแจง  : ใหผู้ป้ระเมินท าเคร่ืองหมาย   √   ลงในช่องความคิดเห็นตามพฤติกรรมของนิสิต 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

รายการประเมิน 
 

                  ระดับคะแนน 

1 2 3 4 5 

บุคลกิภาพและการปรับตัว      

1. แต่งกายสุภาพเรียบร้อย เหมาะกบัสถานการณ์      

2. มีกริยามารยาทท่ีเหมาะสมกบักาลเทศะ      

3. มีน ้าใจต่อเพื่อนร่วมงานคนอ่ืน ๆ      

4. ปฏิบติัตามระเบียบวินยั      

5. มีความซ่ือสัตยสุ์จริต      

6. ท างานร่วมกบัผูอ่ื้นไดดี้/ยอมรับความคิดเห็นของผูอ่ื้น      

7. มีมนุษยสัมพนัธ์อนัดีกบัเพื่อนร่วมงาน      

8. ควบคุมอารมณ์ไดดี้ในระหวา่งปฏิบติังาน      

9. มีลกัษณะการเป็นผูน้ า      

10. ปรับตวัใหก้า้วหนา้ตามวิทยาการใหม่ๆ        

ความรู้ความสามารถและทกัษะในการปฏิบัติงาน      

11. การเตรียมความพร้อมในการท่ีจะปฏิบติังาน      

12. ความรู้ความสามารถในการปฏิบติังาน      

13. ใส่ใจและแสวงหาความรู้ในการปฏิบติังาน      

14. มีความกระตือรือร้นในการท างาน      

15. มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรคใ์นการปฏิบติังาน      

16. มีความรับผดิชอบต่องานท่ีไดรั้บมอบหมาย      

17.  มีความตรงต่อเวลาในการปฏิบติังาน      

18. มีความสามารถในการประสานงานกบัหน่วยงานอ่ืนๆ      

19. อุทิศเวลาใหก้บังาน      

20. ผลส าเร็จในการปฏิบติังาน      

รวมคะแนนตามระดับคะแนน(แนวตั้ง) 
 

     

คะแนนรวม 
 

                                                          



สรุปผลการประเมินนิสิต (ใส่เคร่ืองหมาย √ ลงในช่องผลการประเมินตามเกณฑ์ระดบัคะแนน) 
       ผลการประเมิน 

  
                         

ข้อเสนอแนะของผู้ประเมิน 
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 

ลงช่ือ.........................................................ผูป้ระเมิน 
     (............................................................) 

....................../......................./.................. 

ดีมาก

ดี

พอใช้

ต้องปรับปรุง




