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แบบประเมินผลการฝกภาคปฏิบัติ 3 

 แบบประเมินผลการฝกภาคปฏิบัติ 3 นี้ใชสําหรับประเมินนักศึกษารายบุคคลในความกาวหนาและการ
พัฒนาตนเองจากการฝกภาคปฏิบัติ โดยพิจารณาสมรรถนะตามหลักสูตรสังคมสงเคราะหศาสตรบัณฑิต              
(มคอ 2) จรรยาบรรณวิชาชีพนักสังคมสงเคราะห แผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย (GREATS) และคุณลักษณะ
บัณฑิตคณะสังคมสงเคราะห (EMPOWER) โดยคํานึงถึงการเรียนรูของนักศึกษาเปนหลัก มาตรฐานทางวิชาชีพ
สังคมสงเคราะหที่กําหนดใหนักศึกษาสังคมสงเคราะหตองมีการฝกภาคปฏิบัติที่มีการพัฒนาและความกาวหนา
ที่พรอมไปดวยความรู ทักษะ และสมรรถนะตามที่กําหนดสําหรับความเปนนักสังคมสงเคราะหวิชาชีพ  

แบบประเมินผลนี้รับรองโดยทีมอาจารยผูนิเทศงานทั้งภายในคณะและอาจารยผูนิเทศงานภาคสนาม 
โดยสงคนืมายังคณะสังคมสงเคราะหหลังจากฝกภาคปฏิบัติเสร็จสมบูรณแลว 

ขอมูลท่ัวไป  

1. ชื่อ-สกุล นักศึกษา ………………………………………………………… เลขทะเบียน .......................................... 

2. ทีมอาจารยท่ีปรึกษา/อาจารยผูนิเทศงานในคณะฯ 
………………………………………………………………………………………………………............................................ 

3. หนวยงานที่ฝกฯ และอาจารยผูนิเทศงานภาคสนาม 
………………………………………………………………………………………………………............................................ 

4. ระยะเวลาการฝกภาคปฏิบัติ 3 
………………………………………………………………………………………………………............................................ 
 

เกณฑคะแนน ในแตละหัวขอ จงพิจารณาใหคะแนนผลการฝกภาคปฏิบัติ ตามลําดับเกณฑการประเมิน                  
5 ระดับ ดังนี ้

ระดับคะแนน รายละเอียด 
5 มีความสามารถในการปฏิบัติงานที่ยอดเยี่ยม เปนท่ีประจักษและไดยอมรับ 
4 มีบทบาทหนาที่ในการดําเนินงานไดอยางโดดเดน ไดผลมากกวาแผนการฝกที่วางไว 
3 มีความสามารถดําเนินการไดตามเปาหมายของแผนการฝกที่วางไว 
2 ยังไมสามารถดําเนินการตามเปาหมายในแผนที่กําหนดไวไดอยางสมบูรณ แตมีแนวโนม

วาอาจจะดําเนินการได (ระบุเหตุผลประกอบ) 
1 ไมสามารถดําเนินงานตามแผนที่ กําหนด และไมมีความสามารถในการทํางาน                      

สังคมสงเคราะหไดในอนาคต  
 
หมวดที่ 1 สมรรถนะดานจริยธรรมและความเปนนักสังคมสงเคราะหมืออาชีพ  
(75 คะแนน) 

ประเมินการแสดงออกทางจริยธรรมและพฤติกรรมทางวิชาชีพ 5 4 3 2 1 
1. มีความแมนยําในหลักวิชาการสังคมสงเคราะห และเพ่ิมพูนความรู และ
ทักษะทางวิชาชีพในการคุมครองสวัสดิภาพของกลุมเปาหมาย 

     

2. มีความสามารถในการบูรณาการและบริหารงานอยางเปนระบบ      
3. มีการติดตามการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสามารถใชประโยชนจาก                
ความทันสถานการณโลกในการพัฒนาศักยภาพตนเองและงานได  

     

4. มีการใชหลักการทํางานเสริมพลังอํานาจและการมีสวนรวมของ
ผูใชบริการ 

     

5. มีการตัดสินใจโดยยึดหลักจริยธรรมทางวิชาชีพและจรรยาบรรณ        
นักสังคมสงเคราะห 

     

6. มีการรักษาความลับ ไมนําขอมูลไปสื่อสาร เผยแพรตอสาธารณะ            
โดยไมไดรับการยินยอมจากผูใชบริการ/ผูเก่ียวของ 
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ประเมินการแสดงออกทางจริยธรรมและพฤติกรรมทางวิชาชีพ 5 4 3 2 1 
7. มีความสามารถในการรักษาสัมพันธภาพทางวิชาชีพตลอดกระบวนการ
ใหบริการกับผูใชบริการ ครอบครัว กลุม ชุมชน 

     

8.มีความสามารถในการทํางานรวมกับผู ร วมวิชาชีพเดียวกัน และกับ                     
ผูรวมงานในสาขาวิชาชีพอ่ืนๆ ทั้งในและนอกหนวยงาน 

     

9.มีความรับผิดชอบในการพิทักษ คุ มครองและพัฒนาความเปนอยู ที่ดี               
ของบุคคล กลุม และชุมชน 

     

10.สามารถพิสูจน ให เห็นถึงความเปนมืออาชีพ ทั้ งดานพฤติกรรม                   
ที่แสดงออกทางวาจา การเขียนและการสื่อสารทางอิเลคโทรนิกสตางๆ 

     

11.มีการใชคําแนะนําและคําปรึกษาจากอาจารยนิเทศงานเปนแนวทาง                 
ในการฝกปฏิบัติ 

     

12. มีค วามสามารถในการบริห ารจั ดการ  พึ่ งพาตน เอง ได  และ                                  
มีความรับผิดชอบตอผูใชบริการและตอสังคม 

     

13.มีความซื่อสัตย สุจริต โอบออมอารี รูจักเสียสละ ไมเห็นแกตัว      
14 มีความรวดเร็วในการเรียนรู เขาใจขอมูลขาวสาร และวิธีการทํางาน             
ของหนวยงาน  

     

15. มีความรูเพียงพอในการทํางาน และสามารถพัฒนาตนเองใหปฏิบัติงาน
ตามที่ไดรับมอบหมายได 

     

ขอคิดเห็นเพิ่มเติม 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

หมวดที่ 2 สมรรถนะดานการจัดการบูรณาการกับความหลากหลาย ความแตกตาง (75 คะแนน) 

ความสามารถในการบูรณาการกับความหลากหลาย ความแตกตาง 5 4 3 2 1 
1. มีความตระหนัก ใสใจความแตกตางระหวางบุคคล ยอมรับและเคารพ            
ในความหลากหลายทางวัฒนธรรม สามารถอยูรวมในสังคมที่แตกตางได 

     

2. เคารพในคุณคาความเปนมนุษย และสามารถจัดการกับอคติสวนตัว      
เปดใจเรียนรูสิ่งใหม และมีคานิยมที่ดีตอการทํางานรวมกับผูใชบริการ                
ที่มีความหลากหลายได 

     

3. มีความสนใจเรียนรูกฏระเบียบและนโยบายตางๆขององคกร และปฏิบัติ
ตามดวยความเต็มใจ เชน การเขางาน การลางาน ฯลฯ  

     

4. มีความสามารถในการปรับตัวเขากับการทํางาน สามารถเสนอตัว                         
เขามาชวยทํางาน 

     

5. มีความใสใจตอการเรียนรู ยินดีรับคําสั่ง คําแนะนํา คําวิจารณ ไมแสดง
ความไมพอใจ และสามารถปรับตัวตามคําแนะนํา ขอเสนอแนะได 

     

6. ใหเกียรติ เคารพใน สิทธิ หนาที่และขอบเขตความรับผิดชอบของ                      
ผูรวมวิชาชีพสังคมสงเคราะหและผูรวมงานในวิชาชีพอ่ืน 

     

7. มีบุคลิกภาพและการวางตัวที่เหมาะสม เชน การแตงกาย ทัศนคติ                 
วุฒิภาวะ กิริยาวาจา และความออนนอมถอมตน  

     

8. สามารถรวมงานกับผูอ่ืนได มีมนุษยสัมพันธดี       
9. ปฏิบัติตอผู อ่ืนอยางมีมารยาทในการฟง มีกิริยาและวาจาที่สุภาพ 
ยอมรับความคิดเห็นที่แตกตางได 

     

10. มีสํานึกรับผิดชอบตอตนเอง สังคมและสิ่งแวดลอม ตรงตอเวลา เคารพ
กติกาและเคารพสิทธิผูอ่ืน  
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ความสามารถในการบูรณาการกับความหลากหลาย ความแตกตาง 5 4 3 2 1 
11. มีความสามารถในสื่อสารเพ่ือสรางความเขาใจกับความแตกตาง และ                  
ความหลากหลายในประสบการณชีวิต ท้ังระดับ micro, mezzo ,macro  
รูจักสอบถาม และชี้แจงผลการปฏิบัติงานและปญหาขอจํากัดใหอาจารย
ภาคสนามไดทราบ 

     

12. มีความคิดเปนระบบเพ่ือสื่อสารไปยังผูรับในระดับตางๆทั้ง ระดับบุคคล 
องคกรและสังคม ไดอยางชัดเจน เขาใจงาย เหมาะสมถูกตอง รัดกุม มี
ลําดับขั้นตอนที่ดี ไมกอใหเกิดความสับสน   

     

13. มีความสามารถในการกระตุนความรวมมือของผูใชบริการไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

     

14. มีการยึดหลักการทํางานแบบมีสวนรวม เชื่อในศักยภาพ สิทธิในการ
ตัดสินใจดวยตนเองของผูใชบริการ 

     

15. มีการใชหลักการเสริมพลังอํานาจของผูใชบริการ พิทักษและคุมครอง
สิทธิของกลุมเปาหมาย 

     

หมายเหต ุการสื่อสาร ในที่นี้หมายถึง การติดตอสื่อสาร การพูด การเขียน การนําเสนอ ฯลฯ 

ขอคิดเห็นเพิ่มเติม 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

หมวดที่ 3 สมรรถนะในการคํานึงถึงสิทธิมนุษยชน ความยุติธรรมทางสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม 
(35 คะแนน) 

การคํานึงถึงสิทธิมนุษยชน ความเปนธรรมทางสังคม เศรษฐกิจ และ
สิ่งแวดลอม 

5 4 3 2 1 

1. มีความเขาใจในความยุติธรรมทางสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม และ
มีทัศนคตติอการพิทักษสิทธิทั้งในระบบและระดับบุคคล 

     

2. มีความพยายามในการเขาถึงแหลงขอมูลที่จําเปน การเขาถึงบริการ 
ทรัพยากร  

     

3. มีความสามารถในการสงเสริมความเทาเทียมทางโอกาส และการมีสวน
รวมในการตัดสินใจของประชาชนทุกคน 

     

4. มีมุมมองที่สะทอนใหเห็นถึงสิทธิมนุษยชน การพิทักษสิทธิ ความยุติธรรม
ทางสังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดลอมปรากฏใหเห็นในการฝกปฏิบัต ิ

     

5. มีความสนใจตอการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ปญหาความยากจน การเขา
ไมถึงสิทธิและบริการ และความไมเปนธรรมในสังคม 

     

6. มีความเคารพในสิทธิของผูใชบริการ โดยการรักษาขอมูลความลับของ
ผูใชบริการ  

     

7. มีความเขาใจในสถานการณปญหาและความตองการทางสังคม       
 
ขอคิดเห็นเพิ่มเติม 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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หมวดที่ 4 สมรรถนะการบูรณาการการวิจัยสูการฝกปฏิบัติ และการฝกปฏิบัติสูการวิจัยได (35 คะแนน) 

ความสามารถในการบูรณาการการวิจัยสูการฝกปฏิบัติ และการฝก
ปฏิบัติสูการวิจัยได 

5 4 3 2 1 

1. มีความสามารถในการใชทักษะการวิจัย (คําถามวิจัย ออกแบบและสราง
เครื่องมือ การติดตาม ประเมินผล) มาใชในการฝกปฏิบัติ 

     

2. มีการวางแผนและการจัดการในการทํางานอยางมีประสิทธิภาพ      
3. มีการวิเคราะหขอมูลและปญหาตางๆอยางรอบคอบกอนการตัดสินใจ 
ทําใหตัดสินใจไดดี ถูกตอง รวดเร็ว สามารถแกปญหาเฉพาะหนาได  

     

4. มีการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบในการบูรณาการทั้งการวิเคราะหเชิง
ปริมาณและคุณภาพตามระเบียบวิธีวิจัยและขอคนพบในการวิจัย 

     

5. สามารถนําประสบการณปฏิบัติจริง และทฤษฎีมาอธิบายอยางเปนเหตุ
เปนผลและนาเชื่อถือ 

     

6. มีความสามารถในการจัดการความรู  ที่จะนําไปสู งานวิชาการหรือ 
งานวิจัยที่กอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอผูใชบริการและความกาวหนาของ
วิชาชีพ               สังคมสงเคราะห 

     

7.มีการอภิปรายผลการวิจัย/ขอคนพบ เพ่ือนําเสนอสูการปรับเปลี่ยน                    
การกําหนดแนวนโยบาย และการบริการที่ดีข้ึน 

     

ขอคิดเห็นเพิ่มเติม 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
หมวดที่ 5 สมรรถนะดานการบูรณาการการฝกปฏิบัติกับนโยบาย (25 คะแนน) 

ความสามารถดานการบูรณาการการฝกปฏิบัติกับนโยบาย 5 4 3 2 1 
1.สามารถระบุนโยบายสังคมทั้งระดับทองถ่ิน ระดับประเทศ ที่สงผลตอ
คุณภาพชีวิตท่ีดี การบริการที่ทั่วถึง และการเขาถึงบริการทางสังคมของ
ผูใชบริการ/กลุมเปาหมาย 

     

2. มีสวนรวมกับภาคีเครือขายในการปองกัน แกไข หรือขับเคลื่อนทาง
สังคม เพ่ือใหเกิดการเปลี่ยนแปลง ที่ดีข้ึนในเชิงระบบ นโยบาย มาตรการ 
และกลไก ตางๆ 

     

3. มีสวนรวมในการสื่อสารขอมูลท่ีเปนประโยชนตอสาธารณะ เพ่ือ 
สงเสริมสภาพแวดลอม ทางสังคม ชีวิตความเปนอยูที่ดี ความเปน 
ธรรมทางสังคม และสันติสุข ของสังคม 

     

4.สามารถประเมินถึงระบบสวัสดิการสังคมและนโยบายเศรษฐกิจที่สงผล
กระทบตอการจัดบริการและการเขาถึงบริการสังคม 

     

5.มีระบบคิดในการวิเคราะห การกําหนด และการผลักดันนโยบายที่
คุมครองสิทธิมนุษยชน ความเปนธรรมทางสังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดลอม 

     

ขอคิดเห็นเพิ่มเติม 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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หมวดที่ 6 สมรรถนะดานการบูรณาการในระดับปจเจกบุคคล ครอบครัว กลุม องคกร และชุมชน               
(25 คะแนน)  
ความสามารถดานการบูรณาการในระดับปจเจกบุคคล ครอบครัว กลุม 
องคกร และชุมชน 

5 4 3 2 1 

1. มีความสามารถใชความรูและความเขาใจเกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษย สังคม
และสิ่งแวดลอมในการฝกภาคปฏิบัต ิ

     

2. มีกรอบคิดท่ีนํามาใชในการทํางานกับผูใชบริการ/กลุมเปาหมายที่มีความ
แตกตางและหลากหลาย 

     

3. มีความรับผิดชอบตอผูใชบริการและตอสังคม        
4. มีความมุงมั่นที่จะแกไขปญหาความขัดแยงทางผลประโยชนระหวาง
ผูใชบริการ และสังคมโดยรวม 

     

5. มีความสามารถในการสรางและพัฒนาความสัมพันธระหวางผูคน
เพ่ือที่จะสนับสนุนสงเสริม รักษา เพิ่มพูนความเปนอยูที่ดีของปจเจกชน 
ครอบครัว กลุมและชุมชน   

     

ขอคิดเห็นเพิ่มเติม 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

หมวดที่ 7 สมรรถนะดานประเมินบุคคล ครอบครัว กลุม องคกร และชุมชน (25 คะแนน) 
ความสามารถในการประเมินบุคคล ครอบครัว กลุม องคกร และชุมชน 5 4 3 2 1 
1. มีความสามารถในการใชทักษะการประเมินวินิจฉัยปญหาและวาง
แผนการทํางานกับกลุมเปาหมายอยางรอบดาน   

     

2. มีความสามารถรวบรวมและจัดการขอมูล และใชความคิดวิเคราะหที่
เปนระบบในการอภิปรายขอมูลของผูใชบริการ/กลุมเปาหมายได 

     

3. มีความสามารถนําความรูและแนวคิดดานสังคมสงเคราะหและแนวคิด
อ่ืนๆท่ีเกี่ยวของอื่นๆมาเปนกรอบคิดในการวิเคราะหขอมูลของผูใชบริการ/
กลุมเปาหมาย 

     

4. มีความสามารถพัฒนาขอตกลงรวมกันในการกําหนดเปาหมายในการ
ชวยเหลือ (intervention) และวัตถุประสงค ที่ผานการประเมินจุดแข็ง 
ความตองการ และความทาทายตอปญหาและผลกระทบที่ผูใชบริการ/
กลุมเปาหมายเผชิญอยู 

     

5. มีความสามารถในการเลือกแนวทางชวยเหลือที่มาจากการประเมินอยาง
เปนระบบ ความรู ในการวิจัย และคานิยม รวมทั้งความพึงพอใจของ
ผูใชบริการ/กลุมเปาหมาย 

     

 
ขอคิดเห็นเพิ่มเติม 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………….………………………………………………………….....………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..... 
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หมวดที่ 8 สมรรถนะดานการชวยเหลือ (Intervention) บุคคล ครอบครัว กลุม องคกร และชุมชน                
(35 คะแนน) 
ความสามารถดานการชวยเหลือ (Intervention) บุคคล ครอบครัว 
กลุม องคกร และชุมชน 

5 4 3 2 1 

1. สามารถใชทักษะดานการแกไขฟนฟู  ปองกัน  คุมครอง  พัฒนาและ
ติดตามผลที่เกิดขึ้นกับกลุมเปาหมาย   

     

2.สามารถวิเคราะหทางเลือกในการชวยเหลือตามลักษณะของผูใชบริการ/
กลุมเปาหมาย 

     

3.สามารถใชความรูและแนวคิดดานสังคมสงเคราะหและแนวคิดอ่ืนๆที่
เ ก่ียวของ  มาเปนกรอบคิดในการใหความชวยเหลือผู ใชบริการ/
กลุมเปาหมาย 

     

4.สามารถใชวิชาชีพในการสรางความรวมมือที่สามารถนําไปสูผลสําเร็จและ
เกิดผลประโยชนอยางเปนรูปธรรม 

     

5.สามารถในการตอรอง พิทักษสิทธิดวยความเคารพในความตองการ ความ
แตกตางและหลากหลายของผูใชบริการ/กลุมเปาหมาย 

     

6.สามารถเอื้ออํานวยใหเกิดการเปลี่ยนแปลงไดอยางมีประสิทธิภาพและได
ขอยุติที่เกิดจากการตกลงจากทุกฝาย  

     

7.ปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตย และรับผิดชอบการปฏิบัติงานอยางมี
จริยธรรมตอหนวยงานที่ฝกภาคปฏิบัติ  

     

 
ขอคิดเห็นเพิ่มเติม 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..... 

หมวดที่ 9 สมรรถนะดานการฝกประเมินผลบุคคล ครอบครัว กลุม องคกร และชุมชน (25 คะแนน) 
ความสามารถในการฝกประเมินบุคคล ครอบครัว กลุม องคกร และ
ชุมชน 

5 4 3 2 1 

1.สามารถคัดเลือกและใชวิธีการมาประยุกตในการประเมินผลลัพธ      
2.สามารถใชความรู และแนวคิดดานสังคมสงเคราะหและแนวคิดอ่ืนๆที่
เก่ียวของอ่ืนๆมาเปนกรอบคิดในการประเมินผลลัพธ 

     

3.มีระบบการคิดวิเคราะห การติดตาม และการประเมินผลความชวยเหลือ
และโครงการ กระบวนการและผลลัพธ 

     

4.มีผลการประเมินท่ีเกิดขอคนพบในการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงท่ีมี
ประสิทธิผลทั้งในระดับ micro, mezzo, macro  

     

5.มีสวนรวมในการสงเสริม ปรับปรุง พัฒนาองคกรที่ฝกปฏิบัติใหดําเนิน
นโยบาย/แนวทางปฏิบัติงานที่คํานึงถึงความเปนธรรม ผลประโยชนสูงสุด
และการพิทักษสิทธิของผูใชบริการเปนสําคัญ 

     

ขอคิดเห็นเพิ่มเติม 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………… 

10.ขอคิดเห็นตอความรู ทักษะในการปฏิบตัิงานสังคมสงเคราะหของนักศึกษา (บรูณาการ การเขาถึง การ
แทรกแซงชวยเหลือ และการประเมินผล) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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11.จุดเดนและขอควรปรับปรุงของนักศึกษา 

จุดเดนของนักศึกษา ขอควรปรับปรุงของนักศึกษา 
  
  
  
  

 
12. ถามีโอกาสเลือก หากนักศึกษาผูนี้สําเร็จการศึกษาแลว ทานจะรับเขาทํางานในหนวยงานของทาน
หรือไม  

 รับ                          ไมแนใจ                    ไมรับ 
 
13. ขอคิดเห็นอื่นๆ เพิ่มเติม 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………… 
 
ลายเซ็น  
อาจารยนิเทศงานภาคสนาม  
1 .…………………………………………………...…วันที่ ………………………………… 

อาจารยนิเทศงานในคณะ  
1 .……………………………………………………… วันที่ ……………………………… ( อาจารยนิเทศงานหลัก ) 

2 .……………………………………………………… วันที่ ……………………………… ( อาจารยนิเทศงานรวม ) 

อนุกรรมการฝก 3 

1 .……………………………………………………… วันที่ ……………………………… 

 


