
 

 

แผนการฝึกงานอาชีพตลอดหลักสูตร 

บริษัทไพโอเนียร์ แมนูเฟคเจอริ่ง(ประเทศไทย) 

จำกัด 

นักศึกษาระบบทวิภาคี   

วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง 

ระดับชั้น  ปวส.    สาขาวิชา อิเล็กทรอนิกส์   

สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 

ฝึกอาชีพปีการศึกษา  2564 



ฝอ. 1

อาชีพ / ต าแหน่งงาน ครูฝึก เวลาฝึก
ช่างเทคนิคอิเล็กทรอนิกส์ 1 การ Maintenance 1 การ Maintenanceเคร่ืองจักรในสายการผลิตแผ่น PCB นายวิสา  นาคดี 41

เคร่ืองจักรในสายการผลิต 1.1  เคร่ืองLoader ล าเลียงแผ่น PCB 6

แผ่น PCB 1.2  เคร่ืองSP(Solder Past Machine) 5

1.3  เคร่ืองSPI Solder 6

1.4  เคร่ืองMounterr 6

1.5  เคร่ือง Refow 6

1.6  เคร่ือง AOI 6

1.7  เคร่ืองUnLoade 6

               แผนการฝึกงานอาชีพตลอดหลักสูตร   บริษัทไพโอเนียร์ แมนูเฟคเจอร่ิง(ประเทศไทย) จ ากัด
นักศึกษาระบบทวิภาคี  วิทยาลัยการอาชีพสองพ่ีน้อง   ระดับช้ัน  ปวส.    สาขาวิชา อิเล็กทรอนิกส์  สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม

    

ฝึกอาชีพปีการศึกษา  2564    ระหว่างวันท่ี 14  พฤษภาคม  2564 ถึง วันท่ี   25  กุมภาพันธ์ 2565 (41  สัปดาห์)

งานหลัก งานย่อย



ฝอ. 2

                 ต ำแหน่งงำน

งำนหลัก 1

งำนย่อย 1.1 เวลำฝึก   :  6 สป.

ต ำแหน่ง หัวหน้ำช่ำงเทคนิค หน่วยงำน 

พ้ืนฐำน ปฏิบัติ ประยุกต์

1 K1 1.1 ควำมปลอดภัยในกำรปฏิบัติงำน OJT ของจริง คุณภำพงำน

S1 1.2 ตรวจสอบกำรท ำงำนระบบนิวเมติกส์ OJT ของจริง คุณภำพงำน

S1 1.3 ท ำควำมสะอำดและอัดจำระบีโซ่และแกนสไลด์ OJT ของจริง คุณภำพงำน

แผนก SMT-Engineer

             แผนกำรฝึกรำยหน่วย    บริษัทไพโอเนียร์ แมนูเฟคเจอร่ิง(ประเทศไทย) จ ำกัด
 นักศึกษำระบบทวิภำคี  วิทยำลัยกำรอำชีพสองพ่ีน้อง   ระดับช้ัน  ปวส.    สำขำวิชำ อิเล็กทรอนิกส์  สำขำงำนอิเล็กทรอนิกส์อุตสำหกรรม

ช่ำงเทคนิคอิเล็กทรอนิกส์

กำร Maintenanceเคร่ืองจักรในสำยกำรผลิตแผ่น PCB

เคร่ืองLoader ล ำเลียงแผ่น PCB

ครูฝึก นำยวิสำ  นำคดี

ท่ี จุดประสงค์
ระดับควำมสำมำรถ

หัวข้อเร่ือง

ระดับควำมสำมำรถท่ีต้องกำร  ด้ำนควำมรู้  ( Knowledge - K ) ,    ด้ำนทักษะ ( Skill - S ) ,  ด้ำนเจตคติ ( Attitude - A )

พ้ืนฐำน   หมำยถึง K1) ควำมรู้ (Knowledge) ท่ีจ ำเป็นในกำรปฏิบัติหน้ำท่ี ถ้ำไม่มีควำมรู้ พนักงำนไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำท่ีท่ีรับผิดชอบได้อย่ำงถูกต้อง    K2) ทักษะ (Skill) พ้ืนฐำนท่ีพนักงำนควรมี

ปฏิบัติ    หมำยถึง S1) ทักษะ (Skill) ควำมสำมำรถเฉพำะท่ีจ ำเป็นในกำรปฏิบัติหน้ำท่ี   S2) ทักษะ (Skill) ควำมสำมำรถท่ีพนักงำนจ ำเป็นต้องมีในกำรปฏิบัติงำนประจ ำวันประยุกต์  หมำยถึง A1) กำรน ำควำมรู้ ทฤษฎี หลักกำร แนวคิด มำใช้ประโยชน์ในภำคปฏิบัติ   A2) กำรพัฒนำทักษะ  ควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติงำน  ให้เข้ำกับบริบทแวดล้อมหรืองำนอ่ืน ได้อย่ำงเหมำะสม

 วิธีสอน เคร่ืองมือ อุปกรณ์ 

ส่ือกำรสอน
วิธีประเมิน

เคร่ืองLoader ล ำเลียงแผ่น PCB



ดีมาก (5) ดี (4)
ปานกลาง

(3)
น้อย (2)

น้อยท่ีสุด 
(1)

1 การปฏิบัติตามกฎระเบียบ

2 ความต้ังใจและกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน

3 ความซ่ือสัตย์สุจริต

4 การประสานงานกับหัวหน้าและเพ่ือนร่วมงาน

5 การช่วยเหลือผู้อ่ืน

6 ความสามารถในการควบคุมอารมณ์

7 มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับเร่ืองเคร่ืองLoader ล าเลียงแผ่น PCB

8 มีความสามารถในการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาในงานท่ีรับผิดชอบ

9 มีการค้นคว้าหาความรู้เพ่ิมเติมด้วยตัวเอง

10 ปฏิบัติงานส าเร็จตามท่ีได้รับมอบหมายภายในระยะเวลาท่ีก าหนด

11 สามารถตรวจเช็คซ่อมบ ารุงเคร่ืองLoader ล าเลียงแผ่น PCBได้

12 สามารถท างานได้ถูกต้องตามมาตรฐาน

13 มีความละเอียดรอบคอบในการปฏิบัติงานทุกข้ันตอน

14 มีการรายงานผลงานปฏิบัติงานต่อหัวหน้างาน

ข้อเสนอแนะ.........................................................................................................................................................................................................
หมายเหตุ โปรดประทับตราของสถานประกอบการ

                                                                                        (.................................................................)

รวม

คะแนนรวม (25 คะแนน)

รวมคะแนนท้ังส้ิน (70 คะแนน)

ลงช่ือ....................................................................สถานประกอบการ (ผู้ประเมิน)

ความสามารถในการปฏิบัติงาน ด้านคุณภาพ

ล าดับ หัวข้อท่ีประเมิน
คะแนนท่ีได้

พฤติกรรมท่ัวไป

รวม

คะแนนรวม (30 คะแนน)

ความรู้ทางทฤษฎี

รวม

คะแนนรวม (15 คะแนน)

ความสามารถในการปฏิบัติงาน ด้านปริมาณ

                       ถึงวันท่ี ................เดือน...............................พ.ศ.................

แบบประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาในสถานประกอบการ (งานย่อย)

ของสถานประกอบการช่ือ………………………………………………………......…….

ช่ือ.......................................................นามสกุล.........................................แผนกวิชา............................................

ระดับ.........................ช้ันปีท่ี......................ภาคเรียนท่ี............................................../...........................................

ฝึกปฏิบัติงานระหว่างวันท่ี................เดือน..............................พ.ศ..................



ฝอ. 2

                 ต ำแหน่งงำน

งำนหลัก 1

งำนย่อย 1.2 เวลำฝึก   :  5 สป.

ต ำแหน่ง หัวหน้ำช่ำงเทคนิค หน่วยงำน 

พ้ืนฐำน ปฏิบัติ ประยุกต์

1 K1 1.1 ควำมปลอดภัยในกำรปฏิบัติงำน OJT ของจริง คุณภำพงำน

S1 1.2 OJT ของจริง คุณภำพงำน

เคร่ืองSP(Solder Past Machine)

ระดับควำมสำมำรถท่ีต้องกำร  ด้ำนควำมรู้  ( Knowledge - K ) ,    ด้ำนทักษะ ( Skill - S ) ,  ด้ำนเจตคติ ( Attitude - A )

พ้ืนฐำน   หมำยถึง K1) ควำมรู้ (Knowledge) ท่ีจ ำเป็นในกำรปฏิบัติหน้ำท่ี ถ้ำไม่มีควำมรู้ พนักงำนไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำท่ีท่ีรับผิดชอบได้อย่ำงถูกต้อง    K2) ทักษะ (Skill) พ้ืนฐำนท่ีพนักงำนควรมี

ปฏิบัติ    หมำยถึง S1) ทักษะ (Skill) ควำมสำมำรถเฉพำะท่ีจ ำเป็นในกำรปฏิบัติหน้ำท่ี   S2) ทักษะ (Skill) ควำมสำมำรถท่ีพนักงำนจ ำเป็นต้องมีในกำรปฏิบัติงำนประจ ำวันประยุกต์  หมำยถึง A1) กำรน ำควำมรู้ ทฤษฎี หลักกำร แนวคิด มำใช้ประโยชน์ในภำคปฏิบัติ   A2) กำรพัฒนำทักษะ  ควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติงำน  ให้เข้ำกับบริบทแวดล้อมหรืองำนอ่ืน ได้อย่ำงเหมำะสม

กำรบ ำรุงรักษำ อัดจำระบีแกนสไลด์และบอลสกู

รตำมจุดต่ำงๆท ำควำมสะอำดบริเวณเลอะตะก่ัว
ด้วยน้ ำยำIPAเคลือบน้ ำยำอเนกประสงค์
หลังจำกน้ันวอร์มเคร่ืองให้ท ำงำนประมำณ 1 ชม.

เคร่ืองSP(Solder Past Machine)

ครูฝึก นำยวิสำ  นำคดี แผนก SMT-Engineer

ท่ี จุดประสงค์
ระดับควำมสำมำรถ

หัวข้อเร่ือง  วิธีสอน เคร่ืองมือ อุปกรณ์ 

ส่ือกำรสอน
วิธีประเมิน

             แผนกำรฝึกรำยหน่วย    บริษัทไพโอเนียร์ แมนูเฟคเจอร่ิง(ประเทศไทย) จ ำกัด
 นักศึกษำระบบทวิภำคี  วิทยำลัยกำรอำชีพสองพ่ีน้อง   ระดับช้ัน  ปวส.    สำขำวิชำ อิเล็กทรอนิกส์  สำขำงำนอิเล็กทรอนิกส์อุตสำหกรรม

ช่ำงเทคนิคอิเล็กทรอนิกส์

กำร Maintenanceเคร่ืองจักรในสำยกำรผลิตแผ่น PCB



ดีมาก (5) ดี (4)
ปานกลาง

(3)
น้อย (2)

น้อยท่ีสุด 
(1)

1 การปฏิบัติตามกฎระเบียบ

2 ความต้ังใจและกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน

3 ความซ่ือสัตย์สุจริต

4 การประสานงานกับหัวหน้าและเพ่ือนร่วมงาน

5 การช่วยเหลือผู้อ่ืน

6 ความสามารถในการควบคุมอารมณ์

7 มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับเร่ืองเคร่ืองSP(Solder Past Machine)

8 มีความสามารถในการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาในงานท่ีรับผิดชอบ

9 มีการค้นคว้าหาความรู้เพ่ิมเติมด้วยตัวเอง

10 ปฏิบัติงานส าเร็จตามท่ีได้รับมอบหมายภายในระยะเวลาท่ีก าหนด

11 สามารถตรวจเช็คซ่อมบ ารุงเคร่ืองSP(Solder Past Machine)ได้

12 สามารถท างานได้ถูกต้องตามมาตรฐาน

13 มีความละเอียดรอบคอบในการปฏิบัติงานทุกข้ันตอน

14 มีการรายงานผลงานปฏิบัติงานต่อหัวหน้างาน

ข้อเสนอแนะ.........................................................................................................................................................................................................
หมายเหตุ โปรดประทับตราของสถานประกอบการ

                                                                                        (.................................................................)

รวม

คะแนนรวม (25 คะแนน)

รวมคะแนนท้ังส้ิน (70 คะแนน)

ลงช่ือ....................................................................สถานประกอบการ (ผู้ประเมิน)

ความสามารถในการปฏิบัติงาน ด้านคุณภาพ

ล าดับ หัวข้อท่ีประเมิน
คะแนนท่ีได้

พฤติกรรมท่ัวไป

รวม

คะแนนรวม (30 คะแนน)

ความรู้ทางทฤษฎี

รวม

คะแนนรวม (15 คะแนน)

ความสามารถในการปฏิบัติงาน ด้านปริมาณ

                       ถึงวันท่ี ................เดือน...............................พ.ศ.................

แบบประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาในสถานประกอบการ (งานย่อย)

ของสถานประกอบการช่ือ………………………………………………………......…….

ช่ือ.......................................................นามสกุล.........................................แผนกวิชา............................................

ระดับ.........................ช้ันปีท่ี......................ภาคเรียนท่ี............................................../...........................................

ฝึกปฏิบัติงานระหว่างวันท่ี................เดือน..............................พ.ศ..................



ฝอ. 2

                 ต ำแหน่งงำน

งำนหลัก 1

งำนย่อย 1.3 เวลำฝึก   :  6 สป.

ต ำแหน่ง หัวหน้ำช่ำงเทคนิค หน่วยงำน 

พ้ืนฐำน ปฏิบัติ ประยุกต์

1 K1 1.1 ควำมปลอดภัยในกำรปฏิบัติงำน OJT ของจริง คุณภำพงำน

S1 1.2 ตรวจสอบกำรท ำงำนเคร่ืองจักร OJT ของจริง คุณภำพงำน

S1 1.3 ท ำควำมสะอำดและอัดจำระบี OJT ของจริง คุณภำพงำน

เคร่ืองSPI Solder

ระดับควำมสำมำรถท่ีต้องกำร  ด้ำนควำมรู้  ( Knowledge - K ) ,    ด้ำนทักษะ ( Skill - S ) ,  ด้ำนเจตคติ ( Attitude - A )

พ้ืนฐำน   หมำยถึง K1) ควำมรู้ (Knowledge) ท่ีจ ำเป็นในกำรปฏิบัติหน้ำท่ี ถ้ำไม่มีควำมรู้ พนักงำนไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำท่ีท่ีรับผิดชอบได้อย่ำงถูกต้อง    K2) ทักษะ (Skill) พ้ืนฐำนท่ีพนักงำนควรมี

ปฏิบัติ    หมำยถึง S1) ทักษะ (Skill) ควำมสำมำรถเฉพำะท่ีจ ำเป็นในกำรปฏิบัติหน้ำท่ี   S2) ทักษะ (Skill) ควำมสำมำรถท่ีพนักงำนจ ำเป็นต้องมีในกำรปฏิบัติงำนประจ ำวันประยุกต์  หมำยถึง A1) กำรน ำควำมรู้ ทฤษฎี หลักกำร แนวคิด มำใช้ประโยชน์ในภำคปฏิบัติ   A2) กำรพัฒนำทักษะ  ควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติงำน  ให้เข้ำกับบริบทแวดล้อมหรืองำนอ่ืน ได้อย่ำงเหมำะสม

เคร่ืองSPI Solder

ครูฝึก นำยวิสำ  นำคดี แผนก SMT-Engineer

ท่ี จุดประสงค์
ระดับควำมสำมำรถ

หัวข้อเร่ือง  วิธีสอน เคร่ืองมือ อุปกรณ์ 

ส่ือกำรสอน
วิธีประเมิน

             แผนกำรฝึกรำยหน่วย    บริษัทไพโอเนียร์ แมนูเฟคเจอร่ิง(ประเทศไทย) จ ำกัด
 นักศึกษำระบบทวิภำคี  วิทยำลัยกำรอำชีพสองพ่ีน้อง   ระดับช้ัน  ปวส.    สำขำวิชำ อิเล็กทรอนิกส์  สำขำงำนอิเล็กทรอนิกส์อุตสำหกรรม

ช่ำงเทคนิคอิเล็กทรอนิกส์

กำร Maintenanceเคร่ืองจักรในสำยกำรผลิตแผ่น PCB



ดีมาก (5) ดี (4)
ปานกลาง

(3)
น้อย (2)

น้อยท่ีสุด 
(1)

1 การปฏิบัติตามกฎระเบียบ

2 ความต้ังใจและกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน

3 ความซ่ือสัตย์สุจริต

4 การประสานงานกับหัวหน้าและเพ่ือนร่วมงาน

5 การช่วยเหลือผู้อ่ืน

6 ความสามารถในการควบคุมอารมณ์

7 มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับเร่ืองเคร่ืองSPI Solder

8 มีความสามารถในการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาในงานท่ีรับผิดชอบ

9 มีการค้นคว้าหาความรู้เพ่ิมเติมด้วยตัวเอง

10 ปฏิบัติงานส าเร็จตามท่ีได้รับมอบหมายภายในระยะเวลาท่ีก าหนด

11 สามารถตรวจเช็คซ่อมบ ารุงเคร่ืองSPI Solder ได้

12 สามารถท างานได้ถูกต้องตามมาตรฐาน

13 มีความละเอียดรอบคอบในการปฏิบัติงานทุกข้ันตอน

14 มีการรายงานผลงานปฏิบัติงานต่อหัวหน้างาน

ข้อเสนอแนะ.........................................................................................................................................................................................................
หมายเหตุ โปรดประทับตราของสถานประกอบการ

                                                                                        (.................................................................)

รวม

คะแนนรวม (25 คะแนน)

รวมคะแนนท้ังส้ิน (70 คะแนน)

ลงช่ือ....................................................................สถานประกอบการ (ผู้ประเมิน)

ความสามารถในการปฏิบัติงาน ด้านคุณภาพ

ล าดับ หัวข้อท่ีประเมิน
คะแนนท่ีได้

พฤติกรรมท่ัวไป

รวม

คะแนนรวม (30 คะแนน)

ความรู้ทางทฤษฎี

รวม

คะแนนรวม (15 คะแนน)

ความสามารถในการปฏิบัติงาน ด้านปริมาณ

                       ถึงวันท่ี ................เดือน...............................พ.ศ.................

แบบประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาในสถานประกอบการ (งานย่อย)

ของสถานประกอบการช่ือ………………………………………………………......…….

ช่ือ.......................................................นามสกุล.........................................แผนกวิชา............................................

ระดับ.........................ช้ันปีท่ี......................ภาคเรียนท่ี............................................../...........................................

ฝึกปฏิบัติงานระหว่างวันท่ี................เดือน..............................พ.ศ..................



ฝอ. 2

                 ต ำแหน่งงำน

งำนหลัก 1

งำนย่อย 1.4 เวลำฝึก   :  6 สป.

ต ำแหน่ง หัวหน้ำช่ำงเทคนิค หน่วยงำน 

พ้ืนฐำน ปฏิบัติ ประยุกต์

1 K1 1.1 ควำมปลอดภัยในกำรปฏิบัติงำน OJT ของจริง คุณภำพงำน

S1 1.2 ตรวจสอบกำรท ำงำนระบบนิวเมติกส์ OJT ของจริง คุณภำพงำน

S1 1.3 ท ำควำมสะอำดตัวเซ็นเซอร์ OJT ของจริง คุณภำพงำน

เคร่ืองMounterr

ระดับควำมสำมำรถท่ีต้องกำร  ด้ำนควำมรู้  ( Knowledge - K ) ,    ด้ำนทักษะ ( Skill - S ) ,  ด้ำนเจตคติ ( Attitude - A )

พ้ืนฐำน   หมำยถึง K1) ควำมรู้ (Knowledge) ท่ีจ ำเป็นในกำรปฏิบัติหน้ำท่ี ถ้ำไม่มีควำมรู้ พนักงำนไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำท่ีท่ีรับผิดชอบได้อย่ำงถูกต้อง    K2) ทักษะ (Skill) พ้ืนฐำนท่ีพนักงำนควรมี

ปฏิบัติ    หมำยถึง S1) ทักษะ (Skill) ควำมสำมำรถเฉพำะท่ีจ ำเป็นในกำรปฏิบัติหน้ำท่ี   S2) ทักษะ (Skill) ควำมสำมำรถท่ีพนักงำนจ ำเป็นต้องมีในกำรปฏิบัติงำนประจ ำวันประยุกต์  หมำยถึง A1) กำรน ำควำมรู้ ทฤษฎี หลักกำร แนวคิด มำใช้ประโยชน์ในภำคปฏิบัติ   A2) กำรพัฒนำทักษะ  ควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติงำน  ให้เข้ำกับบริบทแวดล้อมหรืองำนอ่ืน ได้อย่ำงเหมำะสม

เคร่ืองMounterr

ครูฝึก นำยวิสำ  นำคดี แผนก SMT-Engineer

ท่ี จุดประสงค์
ระดับควำมสำมำรถ

หัวข้อเร่ือง  วิธีสอน เคร่ืองมือ อุปกรณ์ 

ส่ือกำรสอน
วิธีประเมิน

             แผนกำรฝึกรำยหน่วย    บริษัทไพโอเนียร์ แมนูเฟคเจอร่ิง(ประเทศไทย) จ ำกัด
 นักศึกษำระบบทวิภำคี  วิทยำลัยกำรอำชีพสองพ่ีน้อง   ระดับช้ัน  ปวส.    สำขำวิชำ อิเล็กทรอนิกส์  สำขำงำนอิเล็กทรอนิกส์อุตสำหกรรม

ช่ำงเทคนิคอิเล็กทรอนิกส์

กำร Maintenanceเคร่ืองจักรในสำยกำรผลิตแผ่น PCB



ดีมาก (5) ดี (4)
ปานกลาง

(3)
น้อย (2)

น้อยท่ีสุด 
(1)

1 การปฏิบัติตามกฎระเบียบ

2 ความต้ังใจและกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน

3 ความซ่ือสัตย์สุจริต

4 การประสานงานกับหัวหน้าและเพ่ือนร่วมงาน

5 การช่วยเหลือผู้อ่ืน

6 ความสามารถในการควบคุมอารมณ์

7 มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับเร่ืองเคร่ืองMounterr

8 มีความสามารถในการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาในงานท่ีรับผิดชอบ

9 มีการค้นคว้าหาความรู้เพ่ิมเติมด้วยตัวเอง

10 ปฏิบัติงานส าเร็จตามท่ีได้รับมอบหมายภายในระยะเวลาท่ีก าหนด

11 สามารถตรวจเช็คซ่อมบ ารุงเคร่ืองMounterr ได้

12 สามารถท างานได้ถูกต้องตามมาตรฐาน

13 มีความละเอียดรอบคอบในการปฏิบัติงานทุกข้ันตอน

14 มีการรายงานผลงานปฏิบัติงานต่อหัวหน้างาน

ข้อเสนอแนะ.........................................................................................................................................................................................................
หมายเหตุ โปรดประทับตราของสถานประกอบการ

                                                                                        (.................................................................)

รวม

คะแนนรวม (25 คะแนน)

รวมคะแนนท้ังส้ิน (70 คะแนน)

ลงช่ือ....................................................................สถานประกอบการ (ผู้ประเมิน)

ความสามารถในการปฏิบัติงาน ด้านคุณภาพ

ล าดับ หัวข้อท่ีประเมิน
คะแนนท่ีได้

พฤติกรรมท่ัวไป

รวม

คะแนนรวม (30 คะแนน)

ความรู้ทางทฤษฎี

รวม

คะแนนรวม (15 คะแนน)

ความสามารถในการปฏิบัติงาน ด้านปริมาณ

                       ถึงวันท่ี ................เดือน...............................พ.ศ.................

แบบประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาในสถานประกอบการ (งานย่อย)

ของสถานประกอบการช่ือ………………………………………………………......…….

ช่ือ.......................................................นามสกุล.........................................แผนกวิชา............................................

ระดับ.........................ช้ันปีท่ี......................ภาคเรียนท่ี............................................../...........................................

ฝึกปฏิบัติงานระหว่างวันท่ี................เดือน..............................พ.ศ..................



ฝอ. 2

                 ต ำแหน่งงำน

งำนหลัก 1

งำนย่อย 1.5 เวลำฝึก   :  6 สป.

ต ำแหน่ง หัวหน้ำช่ำงเทคนิค หน่วยงำน 

พ้ืนฐำน ปฏิบัติ ประยุกต์

1 K1 1.1 ควำมปลอดภัยในกำรปฏิบัติงำน OJT ของจริง คุณภำพงำน

S1 1.2 ตรวจสอบกำรท ำงำนระบบนิวเมติกส์ OJT ของจริง คุณภำพงำน

S1 1.3 ท ำควำมสะอำดอัดจำระบี OJT ของจริง คุณภำพงำน

เคร่ือง Refow

ระดับควำมสำมำรถท่ีต้องกำร  ด้ำนควำมรู้  ( Knowledge - K ) ,    ด้ำนทักษะ ( Skill - S ) ,  ด้ำนเจตคติ ( Attitude - A )

พ้ืนฐำน   หมำยถึง K1) ควำมรู้ (Knowledge) ท่ีจ ำเป็นในกำรปฏิบัติหน้ำท่ี ถ้ำไม่มีควำมรู้ พนักงำนไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำท่ีท่ีรับผิดชอบได้อย่ำงถูกต้อง    K2) ทักษะ (Skill) พ้ืนฐำนท่ีพนักงำนควรมี

ปฏิบัติ    หมำยถึง S1) ทักษะ (Skill) ควำมสำมำรถเฉพำะท่ีจ ำเป็นในกำรปฏิบัติหน้ำท่ี   S2) ทักษะ (Skill) ควำมสำมำรถท่ีพนักงำนจ ำเป็นต้องมีในกำรปฏิบัติงำนประจ ำวันประยุกต์  หมำยถึง A1) กำรน ำควำมรู้ ทฤษฎี หลักกำร แนวคิด มำใช้ประโยชน์ในภำคปฏิบัติ   A2) กำรพัฒนำทักษะ  ควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติงำน  ให้เข้ำกับบริบทแวดล้อมหรืองำนอ่ืน ได้อย่ำงเหมำะสม

เคร่ือง Refow

ครูฝึก นำยวิสำ  นำคดี แผนก SMT-Engineer

ท่ี จุดประสงค์
ระดับควำมสำมำรถ

หัวข้อเร่ือง  วิธีสอน เคร่ืองมือ อุปกรณ์ 

ส่ือกำรสอน
วิธีประเมิน

             แผนกำรฝึกรำยหน่วย    บริษัทไพโอเนียร์ แมนูเฟคเจอร่ิง(ประเทศไทย) จ ำกัด
 นักศึกษำระบบทวิภำคี  วิทยำลัยกำรอำชีพสองพ่ีน้อง   ระดับช้ัน  ปวส.    สำขำวิชำ อิเล็กทรอนิกส์  สำขำงำนอิเล็กทรอนิกส์อุตสำหกรรม

ช่ำงเทคนิคอิเล็กทรอนิกส์

กำร Maintenanceเคร่ืองจักรในสำยกำรผลิตแผ่น PCB



ดีมาก (5) ดี (4)
ปานกลาง

(3)
น้อย (2)

น้อยท่ีสุด 
(1)

1 การปฏิบัติตามกฎระเบียบ

2 ความต้ังใจและกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน

3 ความซ่ือสัตย์สุจริต

4 การประสานงานกับหัวหน้าและเพ่ือนร่วมงาน

5 การช่วยเหลือผู้อ่ืน

6 ความสามารถในการควบคุมอารมณ์

7 มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับเร่ืองเคร่ือง Refow

8 มีความสามารถในการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาในงานท่ีรับผิดชอบ

9 มีการค้นคว้าหาความรู้เพ่ิมเติมด้วยตัวเอง

10 ปฏิบัติงานส าเร็จตามท่ีได้รับมอบหมายภายในระยะเวลาท่ีก าหนด

11 สามารถตรวจเช็คซ่อมบ ารุงเคร่ือง Refow ได้

12 สามารถท างานได้ถูกต้องตามมาตรฐาน

13 มีความละเอียดรอบคอบในการปฏิบัติงานทุกข้ันตอน

14 มีการรายงานผลงานปฏิบัติงานต่อหัวหน้างาน

ข้อเสนอแนะ.........................................................................................................................................................................................................
หมายเหตุ โปรดประทับตราของสถานประกอบการ

                                                                                        (.................................................................)

รวม

คะแนนรวม (25 คะแนน)

รวมคะแนนท้ังส้ิน (70 คะแนน)

ลงช่ือ....................................................................สถานประกอบการ (ผู้ประเมิน)

ความสามารถในการปฏิบัติงาน ด้านคุณภาพ

ล าดับ หัวข้อท่ีประเมิน
คะแนนท่ีได้

พฤติกรรมท่ัวไป

รวม

คะแนนรวม (30 คะแนน)

ความรู้ทางทฤษฎี

รวม

คะแนนรวม (15 คะแนน)

ความสามารถในการปฏิบัติงาน ด้านปริมาณ

                       ถึงวันท่ี ................เดือน...............................พ.ศ.................

แบบประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาในสถานประกอบการ (งานย่อย)

ของสถานประกอบการช่ือ………………………………………………………......…….

ช่ือ.......................................................นามสกุล.........................................แผนกวิชา............................................

ระดับ.........................ช้ันปีท่ี......................ภาคเรียนท่ี............................................../...........................................

ฝึกปฏิบัติงานระหว่างวันท่ี................เดือน..............................พ.ศ..................



ฝอ. 2

                 ต ำแหน่งงำน

งำนหลัก 1

งำนย่อย 1.6 เวลำฝึก   :  6 สป.

ต ำแหน่ง หัวหน้ำช่ำงเทคนิค หน่วยงำน 

พ้ืนฐำน ปฏิบัติ ประยุกต์

1 K1 1.1 ควำมปลอดภัยในกำรปฏิบัติงำน OJT ของจริง คุณภำพงำน

S1 1.2 ตรวจสอบกำรท ำงำนระบบนิวเมติกส์ OJT ของจริง คุณภำพงำน

S1 1.3 ท ำควำมสะอำดดูดฝุ่นอัดจำระบี OJT ของจริง คุณภำพงำน

เคร่ือง AOI

ระดับควำมสำมำรถท่ีต้องกำร  ด้ำนควำมรู้  ( Knowledge - K ) ,    ด้ำนทักษะ ( Skill - S ) ,  ด้ำนเจตคติ ( Attitude - A )

พ้ืนฐำน   หมำยถึง K1) ควำมรู้ (Knowledge) ท่ีจ ำเป็นในกำรปฏิบัติหน้ำท่ี ถ้ำไม่มีควำมรู้ พนักงำนไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำท่ีท่ีรับผิดชอบได้อย่ำงถูกต้อง    K2) ทักษะ (Skill) พ้ืนฐำนท่ีพนักงำนควรมี

ปฏิบัติ    หมำยถึง S1) ทักษะ (Skill) ควำมสำมำรถเฉพำะท่ีจ ำเป็นในกำรปฏิบัติหน้ำท่ี   S2) ทักษะ (Skill) ควำมสำมำรถท่ีพนักงำนจ ำเป็นต้องมีในกำรปฏิบัติงำนประจ ำวันประยุกต์  หมำยถึง A1) กำรน ำควำมรู้ ทฤษฎี หลักกำร แนวคิด มำใช้ประโยชน์ในภำคปฏิบัติ   A2) กำรพัฒนำทักษะ  ควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติงำน  ให้เข้ำกับบริบทแวดล้อมหรืองำนอ่ืน ได้อย่ำงเหมำะสม

เคร่ือง AOI

ครูฝึก นำยวิสำ  นำคดี แผนก SMT-Engineer

ท่ี จุดประสงค์
ระดับควำมสำมำรถ

หัวข้อเร่ือง  วิธีสอน เคร่ืองมือ อุปกรณ์ 

ส่ือกำรสอน
วิธีประเมิน

             แผนกำรฝึกรำยหน่วย    บริษัทไพโอเนียร์ แมนูเฟคเจอร่ิง(ประเทศไทย) จ ำกัด
 นักศึกษำระบบทวิภำคี  วิทยำลัยกำรอำชีพสองพ่ีน้อง   ระดับช้ัน  ปวส.    สำขำวิชำ อิเล็กทรอนิกส์  สำขำงำนอิเล็กทรอนิกส์อุตสำหกรรม

ช่ำงเทคนิคอิเล็กทรอนิกส์

กำร Maintenanceเคร่ืองจักรในสำยกำรผลิตแผ่น PCB



ดีมาก (5) ดี (4)
ปานกลาง

(3)
น้อย (2)

น้อยท่ีสุด 
(1)

1 การปฏิบัติตามกฎระเบียบ

2 ความต้ังใจและกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน

3 ความซ่ือสัตย์สุจริต

4 การประสานงานกับหัวหน้าและเพ่ือนร่วมงาน

5 การช่วยเหลือผู้อ่ืน

6 ความสามารถในการควบคุมอารมณ์

7 มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับเร่ืองเคร่ือง AOI

8 มีความสามารถในการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาในงานท่ีรับผิดชอบ

9 มีการค้นคว้าหาความรู้เพ่ิมเติมด้วยตัวเอง

10 ปฏิบัติงานส าเร็จตามท่ีได้รับมอบหมายภายในระยะเวลาท่ีก าหนด

11 สามารถตรวจเช็คซ่อมบ ารุงเคร่ือง AOI ได้

12 สามารถท างานได้ถูกต้องตามมาตรฐาน

13 มีความละเอียดรอบคอบในการปฏิบัติงานทุกข้ันตอน

14 มีการรายงานผลงานปฏิบัติงานต่อหัวหน้างาน

ข้อเสนอแนะ.........................................................................................................................................................................................................
หมายเหตุ โปรดประทับตราของสถานประกอบการ

                                                                                        (.................................................................)

รวม

คะแนนรวม (25 คะแนน)

รวมคะแนนท้ังส้ิน (70 คะแนน)

ลงช่ือ....................................................................สถานประกอบการ (ผู้ประเมิน)

ความสามารถในการปฏิบัติงาน ด้านคุณภาพ

ล าดับ หัวข้อท่ีประเมิน
คะแนนท่ีได้

พฤติกรรมท่ัวไป

รวม

คะแนนรวม (30 คะแนน)

ความรู้ทางทฤษฎี

รวม

คะแนนรวม (15 คะแนน)

ความสามารถในการปฏิบัติงาน ด้านปริมาณ

                       ถึงวันท่ี ................เดือน...............................พ.ศ.................

แบบประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาในสถานประกอบการ (งานย่อย)

ของสถานประกอบการช่ือ………………………………………………………......…….

ช่ือ.......................................................นามสกุล.........................................แผนกวิชา............................................

ระดับ.........................ช้ันปีท่ี......................ภาคเรียนท่ี............................................../...........................................

ฝึกปฏิบัติงานระหว่างวันท่ี................เดือน..............................พ.ศ..................



ฝอ. 2

                 ต ำแหน่งงำน

งำนหลัก 1

งำนย่อย 1.7 เวลำฝึก   :  6 สป.

ต ำแหน่ง หัวหน้ำช่ำงเทคนิค หน่วยงำน 

พ้ืนฐำน ปฏิบัติ ประยุกต์

1 K1 1.1 ควำมปลอดภัยในกำรปฏิบัติงำน OJT ของจริง คุณภำพงำน

S1 1.2 ตรวจสอบกำรท ำงำนระบบนิวเมติกส์ OJT ของจริง คุณภำพงำน

S1 1.3 ท ำควำมสะอำดและอัดจำระบีโซ่และแกนสไลด์ OJT ของจริง คุณภำพงำน

เคร่ืองUnLoade

ระดับควำมสำมำรถท่ีต้องกำร  ด้ำนควำมรู้  ( Knowledge - K ) ,    ด้ำนทักษะ ( Skill - S ) ,  ด้ำนเจตคติ ( Attitude - A )

พ้ืนฐำน   หมำยถึง K1) ควำมรู้ (Knowledge) ท่ีจ ำเป็นในกำรปฏิบัติหน้ำท่ี ถ้ำไม่มีควำมรู้ พนักงำนไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำท่ีท่ีรับผิดชอบได้อย่ำงถูกต้อง    K2) ทักษะ (Skill) พ้ืนฐำนท่ีพนักงำนควรมี

ปฏิบัติ    หมำยถึง S1) ทักษะ (Skill) ควำมสำมำรถเฉพำะท่ีจ ำเป็นในกำรปฏิบัติหน้ำท่ี   S2) ทักษะ (Skill) ควำมสำมำรถท่ีพนักงำนจ ำเป็นต้องมีในกำรปฏิบัติงำนประจ ำวันประยุกต์  หมำยถึง A1) กำรน ำควำมรู้ ทฤษฎี หลักกำร แนวคิด มำใช้ประโยชน์ในภำคปฏิบัติ   A2) กำรพัฒนำทักษะ  ควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติงำน  ให้เข้ำกับบริบทแวดล้อมหรืองำนอ่ืน ได้อย่ำงเหมำะสม

เคร่ืองUnLoade

ครูฝึก นำยวิสำ  นำคดี แผนก SMT-Engineer

ท่ี จุดประสงค์
ระดับควำมสำมำรถ

หัวข้อเร่ือง  วิธีสอน เคร่ืองมือ อุปกรณ์ 

ส่ือกำรสอน
วิธีประเมิน

             แผนกำรฝึกรำยหน่วย    บริษัทไพโอเนียร์ แมนูเฟคเจอร่ิง(ประเทศไทย) จ ำกัด
 นักศึกษำระบบทวิภำคี  วิทยำลัยกำรอำชีพสองพ่ีน้อง   ระดับช้ัน  ปวส.    สำขำวิชำ อิเล็กทรอนิกส์  สำขำงำนอิเล็กทรอนิกส์อุตสำหกรรม

ช่ำงเทคนิคอิเล็กทรอนิกส์

กำร Maintenanceเคร่ืองจักรในสำยกำรผลิตแผ่น PCB



ดีมาก (5) ดี (4)
ปานกลาง

(3)
น้อย (2)

น้อยท่ีสุด 
(1)

1 การปฏิบัติตามกฎระเบียบ

2 ความต้ังใจและกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน

3 ความซ่ือสัตย์สุจริต

4 การประสานงานกับหัวหน้าและเพ่ือนร่วมงาน

5 การช่วยเหลือผู้อ่ืน

6 ความสามารถในการควบคุมอารมณ์

7 มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับเร่ืองเคร่ืองUnLoade

8 มีความสามารถในการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาในงานท่ีรับผิดชอบ

9 มีการค้นคว้าหาความรู้เพ่ิมเติมด้วยตัวเอง

10 ปฏิบัติงานส าเร็จตามท่ีได้รับมอบหมายภายในระยะเวลาท่ีก าหนด

11 สามารถตรวจเช็คซ่อมบ ารุงเคร่ืองUnLoade ได้

12 สามารถท างานได้ถูกต้องตามมาตรฐาน

13 มีความละเอียดรอบคอบในการปฏิบัติงานทุกข้ันตอน

14 มีการรายงานผลงานปฏิบัติงานต่อหัวหน้างาน

ข้อเสนอแนะ.........................................................................................................................................................................................................
หมายเหตุ โปรดประทับตราของสถานประกอบการ

                                                                                        (.................................................................)

รวม

คะแนนรวม (25 คะแนน)

รวมคะแนนท้ังส้ิน (70 คะแนน)

ลงช่ือ....................................................................สถานประกอบการ (ผู้ประเมิน)

ความสามารถในการปฏิบัติงาน ด้านคุณภาพ

ล าดับ หัวข้อท่ีประเมิน
คะแนนท่ีได้

พฤติกรรมท่ัวไป

รวม

คะแนนรวม (30 คะแนน)

ความรู้ทางทฤษฎี

รวม

คะแนนรวม (15 คะแนน)

ความสามารถในการปฏิบัติงาน ด้านปริมาณ

                       ถึงวันท่ี ................เดือน...............................พ.ศ.................

แบบประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาในสถานประกอบการ (งานย่อย)

ของสถานประกอบการช่ือ………………………………………………………......…….

ช่ือ.......................................................นามสกุล.........................................แผนกวิชา............................................

ระดับ.........................ช้ันปีท่ี......................ภาคเรียนท่ี............................................../...........................................

ฝึกปฏิบัติงานระหว่างวันท่ี................เดือน..............................พ.ศ..................


