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,,แบบประเมินผลนักศึกษาสหกิจศึกษา 

ค าชี้แจง 
1) ผู้ให้ข้อมูลในแบบประเมินนี้ต้องเปน็พนักงานท่ีปรึกษา (Job supervisor) ของนักศึกษาสหกิจศึกษาหรอืบุคคล 

ที่ได้รับมอบหมายให้ท าหน้าที่แทน (แบบประเมิน ๑ ชุด ต่อ นักศึกษา ๑ คน) 
2) แบบประเมินผลนี้มีทั้งหมด ๑๘ ขอ้ โปรดให้ข้อมูลครบทุกข้อ เพื่อความสมบรูณ์ของการประเมินผล 
3) โปรดให้คะแนนในช่องกรอกคะแนนในแต่ละหัวข้อการประเมิน หากไม่มีข้อมลูให้ใส่เครื่องหมาย – และโปรดให้

ความคิดเห็นเพิ่มเติม (ถ้ามี) 
4) เมื่อประเมินผลเรียบร้อยแล้ว โปรดน าเอกสารนี้ใส่ซองประทับตรา “ลับ” และให้นักศึกษาน าส่งส านกังานโครงการ

สหกิจศึกษาฯ ทันทีท่ีนักศึกษากลบัมหาวิทยาลยั 

 

ข้อมูลทั่วไป 
ชื่อ – นามสกุล (นักศึกษา) …………………………………..……………. รหัสประจ าตัว ……………………………………... 
สาขาวิชา …………………………………………..………… คณะ ………………………………………………………………………. 
ต าแหน่งงาน………………………………………………………………..………………………………………...……………………….. 
ชื่อสถานประกอบการ …………………………………………………..………………………………………………………….……… 
ชื่อ – นามสกุล (ผู้ประเมิน) ………………………………………………………………………………………………………………. 
ต าแหน่ง …………………………………………………… สังกัด/แผนก ……………………………………………………………… 
 
ผลส าเร็จของงาน / Work achievement คะแนน 

1.  ปริมาณงาน (20 คะแนน) 
ปริมาณงานท่ีปฏิบัตสิ าเร็จตามหนา้ที่หรือตามทีไ่ด้รบัมอบหมายภายในระยะเวลาที่ก าหนด   
(ในระดับที่นักศึกษาจะปฏิบัตไิด้) และเปรียบเทียบกบันักศึกษาทั่ว ๆ ไป 

 

2.  คุณภาพงาน (20 คะแนน) 
ท างานได้ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ ์ มีความปราณีตเรียบร้อย มีความรอบคอบ ไม่เกดิปัญหาติดตามมา  
งานไม่ค้างคา ท างานเสร็จทันเวลาหรือก่อนเวลาที่ก าหนด 

 

ความรู้ความสามารถ / Knowledge and ability คะแนน 

3.  ความรู้ความสามารถทางวิชาการ (10 คะแนน) 
นักศึกษามีความรู้ทางวิชาการเพียงพอ  ที่จะท างานตามที่ได้รับมอบหมาย (ในระดบัท่ีนักศึกษาจะ 
ปฏิบัติได้) 

 

4.  ความสามารถในการเรียนรู้และประยุกต์วิชาการ (10 คะแนน) 
ความรวดเร็วในการเรียนรู้  เข้าใจข้อมูล  ข่าวสาร  และวิธีการท างาน  ตลอดจนการน าความรู้ไป
ประยุกต์ใช้งาน 

 

5.  ความรู้ความช านาญด้านปฏบิัติการ (10 คะแนน) 
เช่น  การปฏิบัติงานในภาคสนาม  ในห้องปฏิบัติการ 
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6.  วิจารณญาณและการตัดสินใจ (10 คะแนน) 
ตัดสินใจไดด้ี  ถูกต้อง  รวดเร็ว มกีารวิเคราะห์ ข้อมูลและปญัหาต่าง ๆ อย่างรอบคอบ 
ก่อนการตัดสินใจ  สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้า  สามารถไว้วางใจให้ตัดสินใจไดด้้วยตนเอง 

 

7.  การจัดการและวางแผน (10 คะแนน)  
8.  ทักษะการสื่อสาร (10 คะแนน) 
ความสามารถในการติดต่อสื่อสาร การพูด การเขียน และการน าเสนอ (Presentation) สามารถสื่อให้
เข้าใจได้ง่าย เรียบร้อย ชัดเจน ถูกต้อง รัดกุม มลี าดับขั้นตอนท่ีดี  ไม่ก่อให้เกิดความสับสนต่อการท างาน 
รู้จักสอบถาม รู้จักช้ีแจงผลการปฏบิัติงานและข้อขัดข้องให้ทราบ 

 

9.  การพัฒนาด้านภาษาและวัฒนธรรมต่างประเทศ (10 คะแนน)  
เช่น  ภาษาอังกฤษ  การท างานกับชาวต่างชาติ 

 

10.  ความเหมาะสมต่อต าแหน่งงานที่ได้รับมอบหมาย (10 คะแนน) 
สามารถพัฒนาตนเองให้ปฏิบัติงานตาม Job position และ Job description  ที่มอบหมายได้อย่าง
เหมาะสมหรือต าแหน่งงานนี้เหมาะสมกับนักศึกษาคนนี้หรือไม่เพียงใด 

 

ความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี / Responsibility  
11.  ความรับผิดชอบและเป็นผู้ที่ไว้วางใจได้ (10 คะแนน) 
ด าเนินงานให้ส าเร็จลุล่วงโดยค านงึถึงเป้าหมาย และความส าเรจ็ของงานเป็นหลัก  ยอมรับผลที่เกดิจาก
การท างานอย่างมีเหตผุล  สามารถปล่อยให้ท างาน (กรณีงานประจ า) ได้โดยไม่ต้องควบคุมมากจนเกนิไป  
ความจ าเป็นในการตรวจสอบขั้นตอนตอนและผลงานตลอดเวลา สามารถไว้วางใจให้รับผิดชอบงานท่ี
มากกว่าเวลาประจ า  สามารถไว้วางใจได้แทบทุกสถานการณ์  หรือในสถานการณ์ปกติเท่านั้น 

 

12.  ความสนใจ อุตสาหะในการท างาน (10 คะแนน) 
ความสนใจและความกระตือรือร้นในการท างาน มีความอุตสาหะ ความพยายาม ความตั้งใจท่ีจะท างานได้
ส าเรจ็  ความมานะบากบั่น  ไม่ยอ่ท้อต่ออุปสรรคและปญัหา 

 

13.  ความสามารถเร่ิมต้นท างานได้ด้วยตนเอง (10 คะแนน) 
เมื่อไดร้ับค าชี้แนะ  สามารถเริ่มท างานได้เอง  โดยไมต่้องรอค าสั่ง (กรณีงานประจ า) เสนอตัวเข้าช่วยงาน
แทบทุกอย่าง  มาขอรับงานใหม่ ๆ ไปท า  ไม่ปล่อยเวลาว่างให้ล่วงเลยไปโดยเปล่าประโยชน ์

 

14.  การตอบสนองต่อการสั่งการ (10 คะแนน) 
ยินดีรับค าสั่ง ค าแนะน า ค าวิจารณ์ ไม่แสดงความอึดอัดใจ เมื่อไดร้บัค าติเตือนและวิจารณ์ ความรวดเร็ว
ในการปฏิบัตติามค าสั่ง  การปรับตัวปฏิบัตติามค าแนะน า ข้อเสนอแนะและวิจารณ์ 

 

ลักษณะส่วนบุคคล / Personality  
15.  บุคลิกภาพและการวางตัว (10 คะแนน) 
มีบุคลิกภาพและวางตัวไดเ้หมาะสม เช่น ทัศนคติ วุฒิภาวะ ความออ่นน้อมถ่อมตน  การแต่งกาย  กิรยิา
วาจา  การตรงต่อเวลา  และอื่น ๆ 

 

16.  มนุษยสัมพันธ์ (10 คะแนน) 
สามารถร่วมงานกับผู้อื่น การท างานเป็นทีม สรา้งมนุษย์สมัพันธ์ไดด้ี เป็นที่รักใคร่ชอบพอของผู้ร่วมงาน 
เป็นผู้ที่ช่วยก่อให้เกิดความร่วมมือประสานงาน 
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17.  ความมีระเบียบวินัย ปฏิบัติตามวัฒนธรรมขององค์กร (10 คะแนน) 
ความสนใจเรียนรู้ ศึกษา กฎระเบยีบ นโยบายต่าง ๆ และปฏิบัตติามโดยเต็มใจการปฏิบตัิตามระเบียบ
บริหารงานบุคคล (การเข้างาน ลางาน) ปฏิบัติตามกฎการรักษา ความปลอดภัยในโรงงาน การควบคมุ
คุณภาพ ๕ ส และอื่น ๆ 

 

18.  คุณธรรมและจริยธรรม (10 คะแนน) 
มีความซื่อสตัย์ สจุริต มีจิตใจสะอาด รู้จักเสียสละ ไม่เห็นแก่ตัว เอื้อเฟื้อช่วยเหลือผู้อื่น 

 

โปรดให้ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์แก่นักศึกษา 
จุดเด่นของนักศึกษา ข้อควรปรับปรุงของนักศึกษา 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
หากนักศึกษาผู้นีส้ าเร็จการศึกษาแล้ว  ทา่นจะรับเข้าท างานในสถานประกอบการนี้หรือไม่ (หากมีโอกาสเลือก) 

[  ]  รับ  [  ]   ไม่แน่ใจ [  ]  ไม่รับ 

ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม                 
            
            
            
            
             
 
 
  (ลงชื่อ)…………………………….………………...ผู้ประเมิน 
         ( ………………………………………….… ) 
ต าแหน่ง........................................................... 
    วันที่……………………………………………………. 
 
หมายเหตุ : หากงานสหกิจ คณะ/วิทยาลัย ไม่ไดร้ับแบบประเมินผลนักศึกษาสหกิจศึกษา (CO.W.๐๔) ภายในระยะเวลาที่
ก าหนด นักศึกษาจะไม่ผา่นการประเมินผล** 

ส าหรับอาจารย์นิเทศ 
คะแนนรวม ข้อ 1 - 2 = ___/1  = ___  คะแนน 
คะแนนรวม ข้อ 3 - 10 = ___/4  = ___  คะแนน 
คะแนนรวม ข้อ 11 – 14 = ___/2  = ___  คะแนน 
คะแนนรวม ข้อ 15 – 18 = ___/2  = ___  คะแนน 

 รวมทั้งสิ้น  _____  คะแนน 


