
รายงานผลการด าเนินงานโครงการ 
 

 
1. ชื่อโครงการ โครงการสัมมนาหลังฝึกงาน 

 
2. วัตถุประสงค์การจัดโครงการ 

  1. เพื่อให้นิสิตสามารถน าเสนอความรู้จากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
2. เพื่อให้นิสิตสามารถพัฒนาการสื่อสารระหวา่งบุคคล 

 
3. หน่วยงาน / ผู้รับผิดชอบ โครงการ 
 ฝ่าย…………………………………………………………………….… 
     ช่ือผู้รับผิดชอบโครงการ 

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

 ภาควิชา ภาษาศาสตร ์
     ช่ือผู้รับผิดชอบโครงการ   
     อาจารย์  ดร. นรินธร สมบัตินนัท์ แบร์ 
     มือถือ 0846575424  
     อีเมล์ narinthorn@g.swu.ac.th 

หลักสูตร – สาขาวิชา ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาเพื่ออาชีพ ช้ันปีท่ี 4 

 
4. ระยะเวลาและสถานที่จัดโครงการ 

วัน /เดือน /ปี  
ที่จัดโครงการ 

ระยะเวลา  
(ระบุจ านวนวัน / เดือน / ปี) 

สถานที่จัดโครงการ 

30 พฤศจิกายน 2559 1 วัน ห้องประชุม 8101 ส านักหอสมดุกลาง มศว 
 
 
5. การปรบัปรุงการจัดโครงการจากครั้งก่อน / ด าเนินการตามข้อเสนอแนะของกรรมการตรวจประเมินคุณภาพฯ (PDCA) 

ข้อเสนอแนะจากครั้งก่อน (ถ้ามี) รายละเอียดการด าเนินงานที่ปรับเปลี่ยนในครั้งน้ี 

- - 

 
6. งบประมาณ   

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

แหล่งงบประมาณ หมวด 
จ านวนเงิน (บาท) 

ได้รับ ใช้จริง 

งปม. แผ่นดิน  เงินอุดหนุน 
 รายจ่ายอื่น 
 งบด าเนินงาน 

15,100 15,100 

งปม.รายได้      
นอกงบประมาณ / ไม่ใช้
งบประมาณ ระบุแหล่งที่มา……………………………….   

แผนงาน ผลผลิต 
  การพัฒนาและเสรมิสร้างศักยภาพคน 
 ส่งเสรมิการวิจยัและพัฒนา 
 การแก้ปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ าและสร้างการ

เติบโตจากภายใน 

  ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร ์
 ผลงานการให้บริการวิชาการ 
 ผลงานท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม 
 โครงการวิจัยเพื่อสร้างสะสม องค์ความรู ้

ที่มศีักยภาพ 
 

mailto:narinthorn@g.swu.ac.th
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7. สนับสนุนพันธกิจ / สอดคล้องกบัแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย/คณะฯ / สอดคล้องกับแผนปฏิบติัการคณะฯ / สอดคล้อง
กับการประกันคุณภาพการศึกษา 

 สนับสนุนพันธกิจ 
 ผลิตและพัฒนาบุคคลที่มีคณุภาพและคณุธรรมให้แกส่ังคม โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้  
 สร้างสรรค์งานวิจัยและนวตักรรมที่มคีุณภาพ มีประโยชน์อย่างยั่งยืนต่อสังคม ทั้งในระดับชาติและนานาชาต ิ 
 บริการวิชาการที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนและสังคม  
 สืบสานและท านุบ ารุงวัฒนธรรมและศิลปะ   
 พัฒนาระบบบริหารที่มีคณุภาพ และธรรมาภิบาล 

 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 15 ปี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (พ.ศ. 2553-2567) 
SSAP 5 การพัฒนาและเสริมสร้างปัญญา (wisdom) ของนิสิตและบุคลากร 
 

 ความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการประจ าปีของคณะมนุษยศาสตร ์(พ.ศ. 2560-2563) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
  ประเด็นยุทธศาสตร ์ 1   พัฒนากระบวนการเรียนรู้ในสาขามนษุยศาสตร์ ให้มีคณุภาพทั้งในระดบัชาติและนานาชาต ิ
  เป้าประสงค์ 1.1      บัณฑิตมีคุณลักษณะตามกรอบมาตรฐาน TQF 
  ตัวชี้วัด 5      ร้อยละของหลักสูตรที่ส่งเสรมิให้นสิิตมีทักษะชีวิตและ/หรือทักษะวิชาชีพ 

  และ/หรือทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล เพิ่มมากขึ้น (life skills, career skills)  
 

 ความสอดคล้องกับการประกันคณุภาพการศึกษา (สกอ. และ/หรอื สมศ.) 
    องค์ประกอบท่ี 3 นิสิต  
 ตัวบ่งช้ีที่  3.2 การพัฒนาศักยภาพนิสิต และการเสรมิสร้างทักษะการเรยีนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
  องค์ประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรยีนการสอน การประเมินผู้เรยีน 
  ตัวบ่งช้ีที่ 5.2 การวางระบบและกระบวนการจดัการเรียนการสอน 

   

 การบูรณาการกับรายวิชา / การวิจัย  (โปรดระบุ  ถ้ามี) 
  รายวิชา LC 491 การฝึกงาน 2  

 
8. สรุปลักษณะของกจิกรรมที่จัดในโครงการ   

ความรู้ในห้องเรียนเพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอต่อการสร้างให้นิสิตมีความพร้อมสู่ตลาดแรงงานท่ีมีการแข่งขันสูงในสังคม
ปัจจุบันได้ ทางหลักสูตรฯ จึงส่งเสริมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โดยในปีการศึกษา 2559 นิสิตหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาเพื่ออาชีพช้ันปีที่ 4 รหัส 56 จ านวน 76 คน ได้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่างเดือนมิถุนายน – สิงหาคม 2558                
ที่สถานประกอบการจริง แบ่งตามประเภทใหญ่ ๆ ได้ 5 ประเภท ได้แก่ 1. งานด้านสายการบิน 2. งานด้านสื่อสารมวลชน 3.งานด้าน
โรงแรม 4.งานราชการ รัฐวิสาหกิจ และงานด้านเอกสาร และ 5. งานในต่างประเทศ หลักสูตรฯ เห็นว่าการแลกเปลี่ยนประสบการณ์
การท างาน ปัญหาและแนวทางแก้ไขของนิสิตในสายงานต่าง ๆ เป็นประโยชน์อย่างยิ่งทั้งต่อนิสิตรุ่นเดียวกัน และนิสิต รุ่นน้องที่ก าลัง
จะไปฝึกงานในปีการศึกษา 2560 ทางหลักสูตรฯ จึงได้จัดโครงการสัมมนาหลังการฝึกงานเพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

หลังจากผู้เข้าร่วมโครงการลงทะเบียน ประธานในพิธี คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร ปัญญาเมธีกุลกล่าวเปิดงาน และ
รายงานความส าคัญของการจัดโครงการ จากนั้นพิธีกร นายปราชญ์ เพชรไพรินทร์ และ นางสาวธัญวรัตม์ สาลีผล นิสิตปีที่ 4                   
เป็นผู้ด าเนินรายการ โดยการบรรยายประกอบด้วย 5 กลุ่มสายงาน ได้แก่ 1. งานในต่างประเทศ 2. งานด้านงานราชการ รัฐวิสาหกิจ 
และงานด้านเอกสาร 3. งานด้านโรงแรม 4. งานด้านสื่อสารมวลชน และ  5. งานด้าน สายการบิน ส าหรับรูปแบบการบรรยาย               
เริ่มด้วยเนื้อหาภาพรวมของแต่ละสายงาน ความเหมือน และความแตกต่างขององค์กร และบริษัทต่าง ๆ รวมถึงวัฒนธรรมองค์กร 
ประเภทและรายละเอียดของงาน เทคนิคและการเตรียมตัวเพื่อการฝึกงานในแต่ละสายอาชีพ การปฏิบัติตน ประโยชน์ท่ีได้รับจากการ
ฝึกงาน ปัญหา การแก้ไขปัญหา และข้อเสนอแนะ หลังการบรรยายในแต่ละช่วง นิสิตเปิดโอกาสให้เพื่อน ๆ และรุ่นน้องซักถามข้อ
สงสัยเกี่ยวกับการฝึกงานในสายงานนั้น ๆ   
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ช่วงสุดท้าย อาจารย์ ดร.อรรถสิทธิ์ บุญสวัสดิ์กล่ าวสรุปภาพรวมและปิดงาน ผู้เข้าร่วมโครงการประเมินผลโครงการ                        
เพื่อคณะกรรมการด าเนินงานโครงการสรุปแบบประเมินผลการจัดโครงการ  รายงานผลการจัดโครงการ และน าเสนอต่อ
คณะกรรมการประจ าคณะมนุษยศาสตร์ และน าข้อเสนอแนะจากรายงานผลโครงการไปปรับปรุงการจัดโครงการในครั้งต่อไป 

 
9. ผู้เข้าร่วมโครงการ 

กลุ่มเป้าหมาย 
จ านวนเป้าหมาย 

(คน) 
จ านวนผู้เข้าร่วม 

(คน) 
คิดเป็นร้อยละของ

เป้าหมาย 

คณาจารย ์ 13 13 100 
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 1 1 100 
นิสิตปรญิญาตรี หลักสตูร ศศ.บ. ภาษาเพื่ออาชีพนิสิตช้ันปีท่ี 4 76 76 ๑๐๐ 

รวม 90 90 100 
 

10. ผลการประเมินโครงการ 
10.1 จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม 

 ผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 76 คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 
 กลุ่มผูต้อบแบบประเมิน มดีังนี ้  

- นิสิตช้ันปีท่ี 4  จ านวน 76  คน (คิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้ตอบแบบประเมินทั้งหมด) 
10.2 ผลการประเมินโครงการ 

10.2.1 ผลการประเมินจากแบบสอบถาม 
 

ค าถาม 
ระดับความคิดเห็น คะแนนเฉลี่ย 

(เต็ม 5 
คะแนน) 

มากที่สุด 
( 5 ) 

มาก 
( 4 ) 

ปานกลาง 
( 3 ) 

น้อย 
( 2 ) 

น้อยที่สุด 
( 1 ) 

1.  การประเมินผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม 
ผู้เข้าร่วมโครงการมีทักษะชีวิต/ทักษะวิชาชีพ/
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ระดับใด 

 26 คน 
(34.21%) 

42 คน 
(55.26%) 

8 คน 
(10.53%) - - 4.24 

2.  การประเมินผลการบริหารโครงการ 
2.1 ห้องประชุม 8101 มีความเหมาะสม  29 คน 

(38.16%) 
37 คน 

(48.68%) 
10 คน 

(13.16%) - - 4.25 

2.2 ระยะเวลาการจดัโครงการมีความ
เหมาะสม 

28 คน 
(36.84%) 

31 คน 
(40.79%) 

14 คน         
(18.42%) 

   3 คน 
  (3.95%) 

- 4.11 

2.3 ความพึงพอใจในภาพรวม  25 คน 
(32.89%) 

36 คน 
(47.37%) 

13 คน 
(17.11%) 

2 คน
(2.63%) 

 4.11 

2.4 ความพึงพอใจในภาพรวม 20 คน 
(26.32%) 

45 คน 
(59.21%) 

11 คน 
(14.47%) - - 4.12 

       
คะแนนเฉลี่ย 83.26 4.16 

เกณฑ ์5 ระดับ มากที่สุด = 4.21 - 5.00 
 มาก = 3.41 - 4.20 
 ปานกลาง = 2.61 - 3.40 
 น้อย = 1.81 - 2.60 
 น้อยที่สุด = 1.00 - 1.80 
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10.2.2 ผลการประเมินโดยวิธีการอื่น  เช่น  การสัมภาษณ์  การแสดงความคดิเห็น   
แบบสรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ประกอบการภายนอกต่อการฝึกงานของนิสิตช้ันปีท่ี 4  
  
 

      10.3  ผลประเมินตามตัวชี้วัดของโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปขีองคณะฯ 
ผลการประเมินตัวชี้วัดของโครงการตามแผนฯ ผลการประเมินตามจริง 
นิสิตมีทักษะชีวิตและ/หรือทักษะวิชาชีพและ/
หรือทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลเพิ่มขึ้น  
(life skills, career skills) 

นิสิตสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการน าเสนอได้อย่างมีประสทิธิภาพ 
รวมถึงสามารถสื่อสารและตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจน นิสติมีทักษะชีวิต
และ/หรือทักษะวิชาชีพและ/หรือทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลเพิ่มขึ้น 
(life skills, career skills) อยู่ในระดับมากที่สุด 4.24 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ  
1. คลิปวดีิโอ 
2. ภาพถ่าย 
3. รายงาน 
4. แบบสรุปผลการประเมินความพึงพอใจของ  
    ผู้ดูแลนิสติฝึกงาน 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ  
1. https://www.youtube.com/watch?v=b-0DSi1hkd8&feature=youtu.be  
2. ภาพถ่าย 
3. รายงานน าเสนอการฝึกงาน PowerPoint  
4. แบบสรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ดูแลนิสิตฝึกงาน  
ช้ันปีท่ี 4  แบ่งตามสายงานได้  5 กลุ่ม ดังนี้ 1) ด้านงานราชการ 
รัฐวิสาหกิจ และงานด้านเอกสาร 2) ด้านสื่อสารมวลชน 3) ด้านสายการบิน                    
 4) ด้านโรงแรม และ 5) งานในต่างประเทศ  

  
11. สรุปข้อเสนอแนะ / ความคดิเห็นเพ่ิมเติม ของผู้ตอบแบบประเมิน 

สิ่งที่น่าชื่นชม สิ่งที่ควรแก้ไขปรับปรุง 
เพื่อน ๆ ถ่ายทอดประสบการณไ์ดด้ีและหลากหลาย   (4 คน) เครื่องมือ อุปกรณ์ ในห้องประชุมไม่ค่อยดเีท่าไหร่ จึงท าให้มี

การติดขดับ้าง (3 คน) 
การน าเสนอชัดเจน และตรงประเด็น (2 คน) จัดเช้าเกินไปค่ะ (1 คน) 
เพื่อนๆ เตรยีมเนื้อหาในการน าเสนอน้องครบถ้วน และเป้น
ประโยชน์ต่อเพื่อนในต่างสายงาน  (6 คน) 

อยากให้ฝึกงานต่างจังหวัด (2 คน) 

บรรยากาศเป็นกันเอง ได้แชร์ประสบการณ์กับรุ่นน้อง (2 คน)  
มีอาหารว่างและอาหารกลางวันดี (1 คน)  

 หมายเหตุ   โปรดระบจุ านวนความคิดเห็นทีเ่หมอืน/ใกล้เคยีงกันในแตล่ะความคิดเหน็ด้วย เพื่อเปน็ข้อมลูประกอบการพิจารณา              
จัดโครงการในครั้งต่อไป 

 
12. ปัญหา / อุปสรรค ในการจัดโครงการ (จากประธาน/หัวหน้าโครงการ)   

               ไม่มี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=b-0DSi1hkd8&feature=youtu.be
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13. ภาพประกอบโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

ผศ.ดร. ศิริพร ปญัญาเมธีกุลกล่าวเปิดงาน 

การน าเสนอประสบการณ์ของนิสติ                        
ที่ไปฝึกงานในต่างประเทศ 



 

 

6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การน าเสนอประสบการณ์ของนิสติ                        
ที่ไปฝึกงานด้านราชการ รัฐวสิาหกิจ และ
งานด้านเอกสาร 

การน าเสนอประสบการณ์ของนิสติ                        
ที่ไปฝึกงานด้านโรงแรม 
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การน าเสนอประสบการณ์ของนิสติ                        
ที่ไปฝึกงานด้านสื่อสารมวลชน 

การน าเสนอประสบการณ์ของนิสติ                        
ที่ไปฝึกงานด้านสายการบิน 
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           (นางสาวสุวิตตา  หงษ์ทอง)   (อาจารย์ ดร. นรินธร สมบัตินันท์ แบร)์ 
 ผู้จัดท ารายงานผลการจัดโครงการ ประธานโครงการ 
 วันท่ี          ธันวาคม  2559  วันท่ี.             ธันวาคม 2559  
 
หลักฐานประกอบการรายงานผลการจัดโครงการ 

 1) ภาพประกอบการจัดโครงการ 
 2) หนังสือขออนุมัติจัดโครงการ 
 3) รายละเอียดโครงการ 
 4) ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ / รายชื่อคณะกรรมการด าเนินงาน 
 5) รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ   
 6) จดหมายเชิญวิทยากร (ถ้ามี) 
 7) รายงานการประชุม  (ถ้ามี) 
 8) เอกสาร / หลักฐานการเผยแพร่ความรู้ (กรณีทีเ่ป็นโครงการบริการวิชาการ จะต้องมีหลักฐานข้อนี้) 
 9) เอกสาร/หลักฐาน อื่นที่เกี่ยวข้อง คลิปวีดิโอ,    
  https://www.youtube.com/watch?v=b-0DSi1hkd8&feature=youtu.be 
              งานน าเสนอในรูปแบบ PowerPoint  

      และแบบสรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ประกอบการภายนอกต่อการฝึกงานของนิสิตช้ันปีท่ี 4  
 

















 

 

 

 

แบบสรุปผลการประเมินความพึงพอใจ

ของผู้ประกอบการภายนอกต่อการฝึกงาน

ของนิสิตช้ันปีที่ 4 
 



แบบสรปุผลการประเมินความพึงพอใจของผูป้ระกอบการภายนอกต่อการฝึกงานของนิสิตชัน้ปีที ่4 

 1) ด้านงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และงานด้านเอกสาร  

     สรุปจุดที่ควรปรับปรุงของนิสติในระหว่างทําการฝึกงาน   

 1. ควรปรับปรุงเร่ืองของบุคคลกิภาพ 

2. นสิติพูดเร็วเกินไปหน่อยจึงทําใหก้ารสื่อสารคลาดเคลื่อน 

3. งานที่ได้รับผิดชอบบางครั้งมีลืมบ้าง 

4. ขาดความรอบคอบในการทํางาน ตอ้งสังเกต และละเอียดในบางเรื่องของงานมากกว่านี้ ในการแปลภาษาไทยเป็น

ภาษาอังกฤษอาจจะต้องใช้ประสบการณ์อ่านให้มากกว่านี้ ซึ่งจะ ทําให้ใช้ภาษาเฉพาะทางไดม้ากข้ึน 

5. ไม่มีความม่ันใจในตัวเอง 

6. บางคร้ังไม่สามารถควบคุมอารมณ์ได้ด ี

7. ขาดทักษะที่ดใีนการปฏสิันถารกับเพื่อนร่วมงานต่างแผนก 

8. บริษัทจดัให้มีการออกกําลังกายก่อนการเริ่มงาน 5 นาท ีบางครั้งนิสิตมาไม่ทันเวลาออกกําลังกาย 

9. ควรพูดให้มากกว่านี้สักหน่อย ค่อนข้างเงียบถ้าไม่ชวนคุยกจ็ะไมพู่ดอะไรเลย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สรุปจุดแข็ง/ จุดเด่นของนิสติฝึกงาน 

1.   มีความรับผิดชอบต่อตัวเอง   

2. มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย  

3. นิสิตมีความรู้ ความสามารถ ที่นํามาประยุกตใ์ชก้ับการทํางาน 

4. นิสิตมีความขยัน มาทํางานตรงเวลา และกระตือรือร้นในการทํางานเป็นอยา่งด ี

5. นิสิตสามารถทํางานเป็นทีมได้   

6. นิสิตสามารถปรับตัวเข้ากับสถานที่ทํางานไดอ้ยา่งรวดเร็ว 

7. มีจิตใจเอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่ เข้ากับเพื่อนร่วมงานได้เป็นอยา่งด ี

8. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ด ีตั้งใจเรียนรู ้เรียนรู้งานได้ไว 

9. นิสิตสามารถใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้ตามที่ถานประกอบการต้องการ 

10. นิสิตมีความสามารถเหมาะสมกับงานที่อยู่ใน Job Description 

11. นิสิตมีความอ่อนน้อม รอบคอบ หมั่นสอบถามในเร่ืองที่ไม่เข้าใจ 

12. นิสิตมีบุคลิกภาพร่าเริง เขา้กับคนได้ดีตามกาละเทศะ 

13. นิสิตมีทักษะในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ด ี



2) ดา้นโรงแรม  

    สรุปจุดแข็ง/ จุดเด่นของนิสติฝึกงาน 

1. Willing to do and to learn 

2. มีความกล้าแสดงความคิด 

3. มีสัมมาคารวะ 

4. มีความตรงต่อเวลา 

5. มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ 

6. การปฏิบัติงานที่รับมอบหมายให้ลุล่วงสําเร็จ 

7. มีความขยัน และ อดทนเวลาอยู่ระหว่างการเจองานที่ท้าทายหรืองานหนัก 

8. มีทัศนคติที่ดีต่องานบริการ และมีความพยายามที่จะพัฒนาศักยภาพเมื่อได้รับคําแนะนําจากพ่ีเลี้ยง 

9. มีทักษะการทํางานเป็นกลุม่ และมกีารปรับตัวเข้ากับเพื่อนร่วมงานและองค์กรได้เป็นอยา่งดี 

10. มีความสามารถด้านภาษาที่ใช้สื่อสารกับลูกค้าไดเ้ป็นอยา่งด ี

    สรุปจุดที่ควรปรับปรุงของนิสิตในระหว่างทําการฝกึงาน 

1. Groomimg (Hair) 

2. ควรปรับปรุงเร่ืองการมีความกล้าที่จะใช้ภาษาในการสื่อสาร บางคร้ังพูดนอ้ยเกนิไป 

3. ควรมีความมั่นใจในตนเองมากกว่านี้จะดีมาก 

4. ควรติดตามงานที่ได้รับมอบหมายให้บรรลุและรายงานหัวหน้าในความคืบหน้า 

5. ควรมีความยิ้มแย้มให้มากขึ้นในเวลาปฏิบัติงาน 

6. บุคคลิกภาพระหว่างการปฏิบัตงิาน อยากให้นิสิตเพิ่มเติมเร่ืองการแต่งหน้า ลักษณะท่าทาง  

7. ควรศึกษาเพิ่มเติมให้แผนกงานที่ปฏิบัต ิเช่นความรู้เร่ือง อาหาร และ เครื่องดื่ม 

8. เรื่องการสื่อสาร เร่ืองการใช้ภาษาให้ตรงจุดตามความต้องการของนิสิตเอง 

9. ควรลดความตื่นเต้นลงในขณะปฏิบัตงิาน 

    สรุปข้อเสนอแนะเพิ่มเติมอื่นๆ 

1. มหาวิทยาลัยควรพิจารณาเพิ่มระยะเวลาฝึกงานให้ยาวขึ้น 

2. นิสิตควรระมัดระวังเร่ืองบุคคลกิภาพ ให้มีการเดิน ยืน นั่ง ให้ดูเป็นผูใ้หญข้ึ่น 

3. ขอให้นิสิตนําความรู้และประสบการณืที่ได้รับไปพัฒนาตนเองเสมอ 

4. ขอให้นิสิตมีความมั่นใจในการใช้ภาษาที่สองเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการทํางานในอนาคต 

5. หากนิสิตได้เรียนรู ้ศึกษาเพิ่มเตมิ เกี่ยวกับการออกแบบส่ือ สิ่งพิมพ์เพื่อโปรโมทโรงแรม จะสามารถนําไป

ประกอบอาชีพได้ดีในอนาคต 

 

 

 

 

 

 

 



 3) ด้านสื่อสารมวลชน  

    สรุปจุดแข็ง/ จุดเด่นของนิสิตฝึกงาน 

1. เข้าใจสิ่งที่ได้รับมอบหมายได้เปน็อย่างดี มคีวามมุ่งม่ัน 

2. นิสิตเรียนรู้งานได้ไว และสามารถสื่อสารการใช้ภาษาไทยได้ด ี

3. นิสิตเปิดใจทจีะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ  

4. ตรงต่อเวลา ขยัน มีความรับผิดชอบ ไมเ่กี่ยงงาน 

5. สื่อสารภาษาอังกฤษได ้

6. มีอัธยาศัยดีต่อเพื่อนร่วมงาน มีมารยาทด ี

7. มีความเข้าใจในการเขียนบทความ และรักการเล่นเกมส์เป็นพืน้ฐานที่ด ี 

8. สามารถทํางานได้เรีนยบร้อยภายในระยะเวลาที่กําหนด 

9. สามารถทํางานภายใต้ความกดดันได้เป็นอยา่งด ี

 10. มีทักษะในการจัดการ และบริหารงานที่ได้รับมอบหมายอยูใ่นเกณฑ์ที่ดีมาก 

11. เป็นนิสิตฝึกงานที่มีคุณสมบัติครบถ้วน 

   สรุปจุดท่ีควรปรับปรุงของนิสิตในระหว่างทําการฝึกงาน   

1. ทักษะการสื่อสารดีแต่พูดไวเกินไปฟังไม่ค่อยชัดเจน 

2. ควรพูดให้มากกว่านี้หน่อย คอ่นข้างเงียบ ถ้าไม่ชวนคุยกจ็ะไมค่่อยพูด 

3. ควรเพิ่มความมั่นใจในการทํางาน เพิ่มความคิดริเริ่มสร้างสรรค ์

4. ควรศึกษาข้อมูลเบื้องต้นก่อนไปทําข่าว 

5. ควรเพิ่มการเรยีนรูเ้รื่องความรู้รอบตัว เพื่อจะไดเ้ป็นประโยชน์ตอ่ตัวนิสิตเองในภายหน้า 

6. ควรพูดให้ชัดถอ้ยชัดคํามากขึ้น 

7. ควรกล้าถามเร่ืองงาน อย่ากลัวที่จะถาม 

8. นิสติควรเพิ่มทักษะในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า และการตัดสินใจใหม้ากข้ึน 

9. ควรมีสมาธิมากกว่านี้ 

   สรุปข้อเสนอแนะเพิ่มเติมอื่นๆ 

1. หากฝึกทกัษะภาษาอังกฤษใหด้ยีิ่งขึ้น จะสง่ผลดใีนอนาคต 

2. ขวนขวายหาข้อมูลประกอบการทํางาน ให้กว้างขางมากขึ้น หรือเพิ่มเติมความรวดเร็วและรู้จักใช้สื่อใหม้ี

ความรู้รอบตัวมากขึ้น 

3. ขอให้ทางมหาวิทยาลยัส่งเสริมความรู้ความสามารถด้านการทําข่าว ก่อนส่งนสิิตมาฝึกงานเพื่อนิสิตจะได้

สามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4) ด้านสายการบนิ 

    สรุปจุดแข็ง/ จุดเด่นของนิสิตฝึกงาน 

1. ตั้งใจฝกึงาน มมีารยาท มีความรับผิดชอบ 

2. ร่าเริงแจ่มใส เหมาะแกง่านดา้นบรกิาร 

3. มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษดี  

4. มีความสนใจในการทํางาน 

5. มีความใฝ่รู้ในสิ่งที่ปฏบิัต ิและพยายามหาความรู้เพิ่มเตมิ 

6. เรียนรู้เร็ว ทํางานที่ได้รับมอบหมายได้ด ี

7. เชื่อฟังผู้ใหญ ่ใจเย็น 

8. ตรงตอ่เวลา 

    สรุปจุดที่ควรปรับปรุงของนิสิตในระหว่างทําการฝกึงาน 

 

 

 

     

 

 

 

สรุปข้อเสนอแนะเพิ่มเติมอื่นๆ 

      ควรปรับระยะเวลาในการส่งนิสิตมาฝึกงานให้ยาวข้ึน เพ่ือจะได้มีโอกาสเรียนรู้การทํางานทางด้านอ่ืนๆเพ่ิมเติม 

หากฝึกงานในแผนกการโดยสารจะม ี2 shifts คือ 6.00-10.00 หรือ ถึง 11.00 น. หาก ช่ัวโมงฝกึงานไมพ่อและอกีกะ

คือ 14.00-23.00 น.อาจมีปัญหาเรื่องการเดินทาง และ ช่ัวโมงในการฝึกงาน 

5) งานในต่างประเทศ 

   สรุปจุดแข็ง/ จุดเด่นของนิสิตฝึกงาน 

1. มีความกระตือรือร้น ตื่นตัวตลอดเวลา 

2. มีความรวดเร็วในการทํางาน 

3. มนุษยสัมพันธ์ดแีละสามารถทํางานเป็นทีมได ้มีน้ําใจ 

4. สามารถใช้ภาษาจีนและภาษาไทยได้ด ี

5. Enthusiastic efforts to work even in the face of a problem 

6. Strive to enhance own ability 

7. Calmly judge the things and efforts to achieve the target of task 

    สรุปจุดที่ควรปรับปรุงของนิสิตในระหว่างทําการฝกึงาน 

               ภาษาอังกฤษ ในสว่นที่เกี่ยวข้องกบังานการยุทธศาสตร์การต่างประเทศ ส่วนของงานกงศุล 

    สรุปข้อเสนอแนะเพิ่มเติมอื่นๆ 

               ไม่ม ี

1. ไม่ค่อยมคีวามมั่นใจในการทําเอกสาร เตรียมงาน 

2. ไม่ค่อยกล้าสอบถามพี่ๆ 

3. ควรควบคุมอารมณ์และความคิดเพื่อถนนอมน้ําใจคนอ่ืนให้มากกว่านี ้

4. ค่อนข้างขี้อาย จะพูดคุยเฉพาะคนที่ใกล้ชิด 

5. ขาดความมั่นใจในตัวเองในบางครัง้ 

6. ควรปรับปรุงเร่ืองเวลา เพราะมีปัญหาการมาสาย 

7. บุคคลกิภาพบางคร้ังดูเคร่งเครียด ขรึมเกินไปซึ่งอาจจะทําให้เกิดความเข้าใจผิด 


