
ผลการฝึกงานของนักศึกษา 
หลักสูตรวิทยาศาสตร์เครื่องส าอาง 

 

 

 

ชื่อ__________________ นามสกลุ_____________ 

รหัสนกัศึกษา_______________________________ 

บริษัท____________________________________ 

ระหว่างวันที_่_______________________________ 

 

 

 

หลักสูตรวิทยาศาสตร์เครื่องส าอาง 
คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
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แบบส่งกลับนักศึกษาฝึกงาน 
 
 

สถานที่ .………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………. 

 
วันที…่…………………เดือน……………………………….พ.ศ………………………. 

 
เรื่อง ส่งนักศึกษากลับจากฝึกงาน 
 
เรียน คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1…………………………………………………………………………………. 
   2…………………………………………………………………………………. 
  

ตามที่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้ส่งนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์
เครื่องส าอางเข้าฝึกงานตามโครงการนั้น บัดนี้ การฝึกงานได้สิ้นสุดลงแล้วตามความมุ่งหมายที่ก าหนดไว้จึงขอส่ง
นักศึกษากลับมหาวิทยาลัยดังรายนามต่อไปนี้ 
 

1…………………………………………………………………………………. 
2…………………………………………………………………………………. 
3…………………………………………………………………………………. 

 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 
ขอแสดงความนับถือ 
 

ลงชื่อ...................................................................... 
                    (.......................................................................) 

ต าแหน่ง...................................................................... 
 

แบบส่งกลับนักศึกษาฝึกงาน 
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ใบรบัรองการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
 

 
เลขที่…………………………………. 

 

ชื่อหน่วยงาน …………………..……………………………..……….. ตั้งอยู่ที่ ………...……….. หมู่ ……..…..……..………..

ซอย ………………………………..….. ถนน ……………………………………….... ต าบล/แขวง …………….……….....…………..….. 

อ าเภอ/เขต…………………………….. จังหวัด ……………………….………….… โทร ………………………………….…………………. 

 

 ขอรับรองว่า นาย/นางสาว ………………………………………………………………………………….………………………… 

นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์เครื่องส าอาง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้เข้ารับการ

ฝึกงานในหน้าที่ ………………………………………………………...…………….…… เป็นระยะวลา …………………..……… ชั่วโมง 

ตั้งแต่วันที่ …..…. เดือน ……………..……. พ.ศ. …………… ถงึวันที่ …………. เดือน ……………………. พ.ศ. …………… 

 

 ให้ไว้ ณ วันที ่……………….. เดือน …………………………….. พ.ศ. …………………. 

 

ลงชื่อ………………………………………………………………………………… 

(…………………………………………………………………………………) 

ต าแหน่ง……………………………………………………………………...  

 ………………/…………………/……………… 

 

 

 

ใบรับรองการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
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สรุปการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

 

ชื่อ ........................................................................... นามสกุล ........................................................................... 

รหัสนักศึกษา ……….................................................  

สถานที่ฝึกงาน ..................................................................................................................................................... 

ต าบลแขวง ..................................... อ าเภอเขต ..............................................จังหวัด ........................................ 

ระยะเวลาการฝึกงานต้ังแต่ วันที่ ..................................................... ถึงวันที่ ...................................................... 

 

เวลาปฏิบัติงาน...........................ช่ัวโมง 

ลาป่วย........................................ชั่วโมง 

ขาด.............................................ชั่วโมง 

ลากิจ...........................................ชั่วโมง 

มาสาย.........................................ชั่วโมง 

 

ผู้ดูแลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ....................................................................................................................... 

 

 

ลงชื่อ………………………………………………………………………………… 

(…………………………………………………………………………………) 

ต าแหน่ง……………………………………………………………………...  

 ………………/…………………/……………… 

 

 

สรุปการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
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ชื่อ-นามสกุล ........................................................................... รหัสนักศึกษา ……….................................................  

รายการประเมิน 

ผลการประเมนิ 

ดีมาก 
(5) 

ดี 
(4) 

พอใช้ 
(3) 

เกือบพอใช้ 
(2) 

ต้อง
ปรับปรุง 

(1) 

 1 ความรู้เกี่ยวกับงานในหน้าที ่
 2 คณุสภาพของงานที่ได้รับมอบหมาย 
 3 ความสามารถในการพัฒนาตนเองและผลงาน 
 4 ความสามารถในการเรียนรู้งาน 
 5 ความรับผิดชอบ 
 6 ทักษะในการใช้อุปกรณ์และเครื่องมือ 
 7 ความเอาใจใส่ระมัดระวังอุปกรณ์และเครือ่งมือ 
 8 ความสามารถในการท างานร่วมกับผู้อื่น 
 9 ความสะอาดเรียบร้อยของการแต่งกาย 
 10 กิริยาวาจาสุภาพเรียบร้อย 
 11 ความมีน้ าใจและการอาสาท างาน 
 12 การตรงต่อเวลาในการมาท างานและการปฏิบัติงาน 
 13 การมีมนษุย์สัมพันธ ์
 14 ความขยันความอดทนและความต้ังใจท างาน 
 15 การยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
 16 การควบคมุอารมณ์ทั้งต่องานและต่อผู้ร่วมงาน 
 17 การแก้ปญัหาเฉพาะหน้าและการตัดสินใจ 
 18 ความคิดรเิริ่ม 
 19 ความมีระเบียบวินัย 
 20 ลักษณะความเป็นผู้น า 

     

รวม      
รวมทั้งหมด  

 
ลงชื่อผู้ประเมิน ...................................................................... 

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

  วันที่ …………………/………………………………./…………………… 

 

ตราประทับ 

แบบประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
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 1 พื้นฐานความรู้และประสบการณ์ของนักศึกษา 

 ดี     พอใช้     ควรปรับปรุง 

 2 การประยุกต์ใช้ความรู้และประสบการณ์ของนักศึกษา 

 ดี     พอใช้     ควรปรับปรุง 

 3 ความตั้งใจและพยายามที่จะเรียนรู้เพ่ือให้เกิดประสบการณ ์

 ดี     พอใช้     ควรปรับปรุง 

 4 การปรับปรงุตัวให้เข้ากับบุคคลในหน่วยงาน 

 ดี     พอใช้     ควรปรับปรุง 

 5 ประเด็นที่นกัศึกษาควรปรับปรุง ประเมินได้มากกว่า 1 ประเด็น 

 ความรู ้     ความต้ังใจ 

 ความอดทน     กิริยามารยาท 

 การแต่งกาย     การปรับปรุงตัวให้เข้ากับสถานการณ์การ 

 ความรับผิดชอบ     การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ 

6 ข้อเสนอแนะอื่น ๆ 

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

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

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

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

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

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

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

 

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 


