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คําช้ีแจง   
 1. ผู้ให้ข้อมูลในแบบประเมินนี้ต้องเป็นพนักงานที่ปรึกษา (Job supervisor) ของนักศึกษาสหกิจศึกษาหรือบุคคลที่

ได้รับมอบหมายให้ทําหน้าที่แทน 

 2. แบบประเมินผลนี้มีทั้งหมด 24 ข้อ โปรดให้ข้อมูลครบทุกข้อ เพื่อความสมบูรณ์ของการประเมินผล 

 3. โปรดให้คะแนนในช่อง                  ในแต่ละหัวข้อการประเมิน (5 = มากที่สุด  4 = มาก  3 =  ปานกลาง     
2 = น้อย  1 = น้อยที่สุด) หากไม่มีข้อมูลให้ใส่เครื่องหมาย - และโปรดให้ความคิดเห็นเพิ่มเติม (ถา้มี)   

 4. เมื่อประเมินผลเรียบร้อยแล้ว  โปรดนําเอกสารน้ีใส่ซองประทับตรา ”ลับ”   และให้นักศึกษานําส่งสํานักงานศูนย์
สหกิจศึกษาฯ ทันทีที่นักศึกษากลับมหาวิทยาลัย  

  
เรียน  ผู้อํานวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ 

            ขอแจ้งผลประเมินการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา  ดังนี้ 
 

ข้อมูลทั่วไป 
ชื่อ-นามสกุลนักศึกษา  ______________________________________ รหัสประจําตัว ________________________ 
สาขาวิชา ______________________________________สํานักวิชา _____________________________________ 
ชื่อสถานประกอบการ __________________________________________________________________________ 
ชื่อ-นามสกุลผู้ประเมิน _________________________________________________________________________
ตําแหน่ง _____________________________________ แผนก_________________________________________ 

ผลสําเร็จของงาน 
   หัวข้อประเมิน 

1. ปริมาณงาน (Quantity of Work) 
    ปริมาณงานที่ปฏิบัติสําเร็จตามหน้าที่หรือตามที่ได้รับมอบหมายภายในระยะเวลาที่กําหนด 
    เมื่อเทียบกับนักศึกษาทั่ว ๆ ไป 

 

2. คุณภาพงาน (Qualty of Work) 
    ทํางานได้ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ มีความปราณีตเรียบร้อย มีความรอบคอบ  
    ไม่เกิดปัญหาติดตามมา งานไม่ค้าง ทํางานเสร็จทันเวลาหรือก่อนเวลาที่กําหนด 

 

 

แบบประเมินผลการปฏิบัติงานนักศึกษาสหกิจศึกษา  
COOP  STUDENT  PERFORMANCE  APPRAISAL 

 

JOB NO. 

ID No.

หมายเลขเอกสาร 
 
 
แก้ไขครั้งที่    10 
 

FM:CO4-2-09

วันที่บังคับใช้   15 กันยายน 2555 
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ความรู้ความสามารถ 

หัวข้อประเมิน 

3. ความรู้ความสามารถทางวิชาการ 
    นักศึกษามีความรู้ทางวิชาการเพียงพอ ที่จะทํางานตามที่ได้รับมอบหมาย     

 
4. ความสามารถในการเรียนรู้และประยุกต์วิชาการ 
     ความรวดเร็วในการเรียนรู้ เข้าใจข้อมูล ข่าวสาร และวิธีการทํางาน ตลอดจนการนํา 
     ความรู้ไปประยุกต์ใช้งาน 
 
5. ความรู้ความชํานาญด้านปฏิบัติการ  
   หลังจากพนักงานนิเทศงานฯ สอนวิธีการปฏิบัติงานให้กับนักศึกษาในครั้งแรก ครั้งต่อไป 
   นักศึกษาสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง  เช่น การปฏิบัติงานในภาคสนาม ในห้องปฏิบัติการ  

6. วิจารณญาณ การวิเคราะห์ และการตัดสินใจ 
    ตัดสินใจได้ดี ถูกต้อง รวดเร็ว มีการวิเคราะห์ ข้อมูลและปัญหาต่างๆ อย่างรอบคอบ 
     ก่อนการตัดสินใจ สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้า สามารถตัดสินใจได้ด้วยตนเอง 
 
7. การจัดการและวางแผน  
    นักศึกษามีความสามารถในการจัดการ ลําดับความสําคัญของงาน และการวางแผน 
     การดําเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
8. ทักษะการสื่อสารและการนําเสนอ 
    ความสามารถในการติดต่อส่ือสาร การพูด การเขียน และการนําเสนอ (Presentation) 
    สามารถส่ือให้เข้าใจได้ง่าย เรียบร้อย ชัดเจน ถูกต้อง รัดกุม มีลําดับขั้นตอนที่ดี  
    ไม่ก่อให้เกิดความสับสนต่อการทํางาน  รู้จักสอบถาม รู้จักช้ีแจงผลการปฏิบัติงานและข้อขัดข้องให้ทราบ 
 
9. การพัฒนาด้านภาษาและวัฒนธรรมต่างประเทศ  
     เช่น ภาษาอังกฤษ การทํางานกับชาวต่างชาติ 
     (ประเมินเฉพาะสถานประกอบการท่ีมีชาวต่างชาติ หรือที่ใช้ภาษาต่างประเทศในการติดต่อส่ือสาร) 

 10. ความเหมาะสมต่อตําแหน่งงานที่ได้รับมอบหมาย 
     สามารถพัฒนาตนเองให้ปฏิบัติงานตามตําแหน่งงาน (Job Position) และลักษณะงาน 
    (Job Description) ที่มอบหมายได้อย่างเหมาะสม 

 
ความรับผิดชอบต่อหน้าที ่

หัวข้อประเมิน/Items 
11. ความรับผิดชอบและเป็นผู้ที่ไว้วางใจได้  
      ดําเนินงานให้สําเร็จลุล่วงโดยคํานึงถึงเป้าหมาย และความสําเร็จของงานเป็นหลัก 
      ยอมรับผลที่เกิดจากการทํางานอย่างมีเหตุผล สามารถปล่อยให้ทํางาน (กรณีงานประจํา) 
      ได้โดยไม่ต้องควบคุมมากจนเกินไป 
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หัวข้อประเมิน/Items 

12. ความสนใจ อุตสาหะในการทํางาน 
      มีความสนใจและกระตือรือร้นในการทํางาน มีความอุตสาหะ ความพยายาม 
      ความตั้งใจที่จะทํางานได้สําเร็จ มีความมานะบากบ่ัน ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคและปัญหา 
 
13. ความคิดริเร่ิมในการทํางานและการเสนอความคิดเห็น 
      เมื่อได้รับคําชี้แนะ สามารถเริ่มทํางานได้เอง โดยไม่ต้องรอคําส่ัง  
      เสนอตัวเข้าช่วยงานแทบทุกอย่าง หรือมาขอรับงานใหม่ ๆ ไปทําโดยไม่ปล่อยเวลาว่าง 
      ให้ล่วงเลยโดยเปล่าประโยชน์ 
 
14. การตอบสนองต่อการสั่งการ 
      ยินดีรับคําส่ัง คําแนะนํา คําวิจารณ์ ไม่แสดงความอึดอัดใจ เมื่อได้รับคําติ ตักเตือนและวิจารณ์ 
      มีความรวดเร็วในการปฏิบัติตามคําส่ัง คําแนะนํา ข้อเสนอแนะและการวิจารณ์ 
 

 

ลักษณะส่วนบุคคล 
หัวข้อประเมิน/Items 

15. บุคลิกภาพ การวางตัว และการปรับตัวเข้ากับสังคม 
      มีบุคลิกภาพและวางตัวได้เหมาะสม เช่น ทัศนคติที่ดี มีวุฒิภาวะ มีความอ่อนน้อมถ่อมตน 
      การแต่งกายและกิริยาวาจาเหมาะสม ตรงต่อเวลา เป็นต้น รวมถึงสามารถปรับตัวเข้ากับสังคมในองค์กรได้ 

16. มนุษยสัมพันธ์ 
      สามารถร่วมงานกับผู้อื่น การทํางานเป็นทีม สร้างมนุษยสัมพันธ์ได้ดี เป็นที่รักใคร่ 
      ชอบพอของผู้ร่วมงาน เป็นผู้ที่ช่วยก่อให้เกิดความร่วมมือประสานงาน 

17. ความมั่นใจในตนเอง 
      มีความสามารถแก้ปัญหา รับมือกับปัญหาต่าง  ๆ เผชิญหน้ากับความท้าทาย หรืออุปสรรคต่างๆ  
      ในชีวิตได้  เชื่อมั่นในความคิด และความสามารถของตัวเอง     สามารถเลือกวิธีการตัดสินใจที่ถูกต้อง มีความรู้สึกที่ดี   
      ให้กับตนเอง ไว้วางใจตนเองว่ามีความสามารถ มีพลัง มีประสิทธิภาพ และพึ่งพาตนเองได้  เป็นต้น 

18. ความเป็นผู้นํา 
      มีความสามารถทําให้คนอื่นให้ความร่วมมือ สามารถชักจูง โน้มน้าว ชี้แนะ แนะนํา ให้บุคคลอื่น 
     ร่วมทํางานจนบรรลุวัตถุประสงค์ เป็นศูนย์กลางหรือศูนย์รวม สามารถสอดแทรกแนวความคิดให้เป็น 
     ที่ยอมรับ เป็นต้น 

19. ความมีระเบียบวินัย ปฏิบัติตามวัฒนธรรมขององค์กร  
      ความสนใจเรียนรู้ ศึกษา กฎระเบียบ นโยบาย ต่าง ๆ และปฏิบัติตามโดยเต็มใจ 
      การปฏิบัติตามระเบียบบริหารงานบุคคล (การเข้างาน ลางาน) ปฏิบัติตามกฎการรักษา 
      ความปลอดภัยในโรงงาน การควบคุมคุณภาพ 5 ส เป็นต้น 

20. คุณธรรมและจริยธรรม  
      มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีจิตใจสะอาด รู้จักเสียสละ ไม่เห็นแก่ตัว เอื้อเฟื้อช่วยเหลือผู้อื่น 
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โปรดให้ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์แก่นักศึกษา 
21. จุดเด่นของนักศึกษา 22. ข้อควรปรับปรุงของนักศึกษา 

  
  
  
  
23. ในอนาคต ท่านสนใจจะรับนักศึกษาเข้าทํางานในสถานประกอบการน้ีหรือไม่ 

       (     )  รับ                        (     )  ไม่แน่ใจ                      (     )  ไม่รับ 

24. สรุปโดยภาพรวมท่านมีความคิดเห็นต่อคุณภาพนักศึกษาคนนี้ในระดับ 

5 = ยอดเยี่ยม (Outstanding)               4 = ดีมาก   (Very good)        3 =  พอใจ  (Satisfactory) 

2 =  คาบเส้น (Marginal)               1 = ไม่เป็นที่พอใจ (Unsatisfactory)   

ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมต่อสหกิจศึกษา (โปรดใส่ระดับคะแนน 5 = มากที่สุด      1 = น้อยที่สุด ) 
หัวข้อการประเมิน ระดับความคิดเห็น 

25.1 สหกิจศึกษามีประโยชน์ต่อองค์กรของท่าน 
       25.1.1 ได้ประโยชน์จากผลงานของนักศึกษาที่ไปปฏิบัติงาน          

 
 

       25.1.2 มีโอกาสคัดเลือกพนักงานจริง   
       25.1.3 มีโอกาสสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยในอนาคต   
25.2 ด้านหลักสูตร  
      25.2.1  การกําหนดให้สหกิจศึกษาเป็นหลักสูตรบังคับสําหรับนักศึกษาทุกคน  
      25.2.2  มีการจัดหลักสูตรเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนออกสหกิจศึกษา  
      25.2.3  นักศึกษาต้องไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาอย่างน้อย 1 ครั้ง ครั้งละ 16 สัปดาห์  
25.3 กระบวนการดําเนินงานสหกิจศึกษา  
      25.3.1 มีหน่วยงานกลางในการติดต่อประสานงาน  
      25.3.2 จัดส่งแบบสํารวจความต้องการรับนักศึกษาและแบบเสนองานสหกิจศึกษาให้สถาน 
               ประกอบการเสนองานอย่างน้อย 1 ภาคการศึกษา 

 

      25.3.3 ความเหมาะสมของช่องทางการคัดเลือกนักศึกษาสหกิจศึกษา                 
      25.3.4 ความเหมาะสมของระยะเวลาการส่งจดหมายสมัครงานนักศึกษาสหกิจศึกษาให้ 
               สถานประกอบการคัดเลือก 

 

      25.3.5 มีการนัดหมายการเข้านิเทศงานของอาจารย์ล่วงหน้า และคณาจารย์นเทศเข้า 
               นิเทศงานตามระยะเวลาที่นัดหมาย 

 
 

      25.3.6  การนิเทศงานของอาจารย์มีประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของนักศึกษาและ 
                สถานประกอบการ 
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หัวข้อการประเมิน ระดับความคิดเห็น 
        25.3.7 จํานวนครั้งที่อาจารย์มานิเทศมีความเพียงพอ  
        25.3.8 คุณภาพการนิเทศงานสหกิจศึกษาของอาจารย์  
25.4 ความพึงพอใจต่อการให้บริการ/ประสานงานของศูนย์สหกิจศึกษา  
 
26. การใช้ประโยชน์จากผลการปฏิบัติงาน/โครงงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา 
     26.1 สถานประกอบการนําผลการปฏิบัติงาน/โครงงานนักศึกษาสหกิจศึกษาไปใช้ประโยชน์หรือไม่ 

 ใช้   (โปรดข้ามไปตอบข้อ 26.2) 
 ยังไม่ใช้ประโยชน์ ณ เวลานี้ แต่คาดว่าจะนําไปใช้ประโยชน์ในอนาคต  (โปรดข้ามไปตอบข้อ 26.2) 
 ผลการปฏิบัติงาน/โครงงานที่นักศึกษาสหกิจศึกษาทําไม่มีประโยชน์ต่อสถานประกอบการ 

    26.2 สถานประกอบการได้นําผลการปฏิบัติงาน/โครงงานนักศึกษาสหกิจศึกษาไปใช้ประโยชน์หรือคาดว่าจะนําไปใช้ 

             ประโยชน์ในอนาคตในหัวข้อใดบ้าง (เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

      (    )  วางแผนการปฏิบัติงาน 
     (    )  กําหนดงบประมาณ 
      (    )  ลดต้นทุนการดําเนินงาน     
      (    )  อบรมพนักงาน 
 (    )  ปรับปรุงกระบวนการผลิต/ดําเนินงาน 
 (    )  ออกแบบอุปกรณ์/เครื่องมือ 
 (    )  อื่น ๆ (ถ้ามี).............................................................................. 
 
 27. ข้อคิดเห็นอ่ืนๆ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 ลงชื่อ .........................……………….………….. 

                          (............................…………………….…) 
                ตําแหน่ง ..........................................….………. 

   วันที่ .........……..............................…...……….. 

หมายเหตุ :   
ขอความกรุณาตอบแบบประเมินผลภายใน
เวลาที่กําหนด ทั้งนี้หากศูนย์ฯ ไม่ได้รับแบบ
ประเมินนี้ภายในระยะเวลาท่ีกําหนดนักศึกษา
จะไม่ผ่านการประเมินผล 
 


