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คําชี้แจง   
 1. ผูใหขอมูลในแบบประเมินนี้ตองเปนพนักงานที่ปรึกษา (Job supervisor) ของนักศึกษาสหกิจศึกษาหรือบุคคลที่

ไดรับมอบหมายใหทําหนาที่แทน 
 2. แบบประเมินผลนี้มีทั้งหมด 24 ขอ โปรดใหขอมูลครบทุกขอ เพื่อความสมบูรณของการประเมินผล 
 3. โปรดใหคะแนนในชอง                  ในแตละหัวขอการประเมิน (5 = มากที่สุด  4 = มาก  3 =  ปานกลาง     

2 = นอย  1 = นอยที่สุด) หากไมมีขอมูลใหใสเครื่องหมาย - และโปรดใหความคิดเห็นเพิ่มเติม (ถามี)   
 4. เมื่อประเมินผลเรียบรอยแลว  โปรดนําเอกสารนี้ใสซองประทับตรา ”ลับ” และใหนักศึกษานําสงสํานักงาน    

ศูนยสหกิจศึกษาฯ ทันทีที่นักศึกษากลับมหาวิทยาลัย  
  
เรียน  ผูอํานวยการศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ 
            ขอแจงผลประเมินการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา  ดังนี้ 
 

ขอมูลทั่วไป 
ชื่อ-นามสกุลนักศึกษา  ______________________________________ รหัสประจําตัว _________              _   _______ 
สาขาวิชา ______________________________________สํานักวิชา _________________________________________
ชื่อสถานประกอบการ ______________________________________________________________________________
ชื่อ-นามสกุลผูประเมิน ______________________________________________________________________________
ตําแหนง _______________________________________แผนก _____________________________________________ 

 

ผลสําเร็จของงาน 
   หัวขอประเมิน 
1. ปริมาณงาน  
    ปริมาณงานที่ปฏิบัติสําเร็จตามหนาที่หรือตามที่ไดรับมอบหมายภายในระยะเวลาที่กําหนด 
    และเทียบกับนักศึกษาทั่ว ๆ ไป 
 

2. คุณภาพงาน  
    ทํางานไดถูกตองครบถวนสมบูรณ มีความปราณีตเรียบรอย มีความรอบคอบ  
    ไมเกิดปญหาติดตามมา งานไมคาง ทํางานเสร็จทันเวลาหรือกอนเวลาที่กําหนด 
 

 

แบบประเมินผลการปฏิบัติงานนักศึกษาสหกิจศึกษา  
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ความรูความสามารถ 

หัวขอประเมิน 
3. ความรูความสามารถทางวิชาการ 
    นักศึกษามีความรูทางวิชาการเพียงพอ ที่จะทํางานตามที่ไดรับมอบหมาย 
     
 

4. ความสามารถในการเรียนรูและประยุกตวิชาการ 
     ความรวดเร็วในการเรียนรู เขาใจขอมูล ขาวสาร และวิธีการทํางาน ตลอดจนการนํา 
     ความรูไปประยุกตใชงาน 
 

5. ความรูความชํานาญดานปฏิบัติการ  
     เชน การปฏิบัติงานในภาคสนาม ในหองปฏิบัติการ  
 

6. วิจารณญาณและการตัดสินใจ 
    ตัดสินใจไดดี ถูกตอง รวดเร็ว มีการวิเคราะห ขอมูลและปญหาตางๆ อยางรอบคอบ 
     กอนการตัดสินใจ สามารถแกปญหาเฉพาะหนา สามารถตัดสินใจไดดวยตนเอง 
 

7. การจัดการและวางแผน  
    นักศึกษามีความสามารถในการจัดการ ลําดับความสําคัญของงาน และการวางแผน 
     การดําเนินงานในสวนที่เกี่ยวของอยางมีประสิทธิภาพ 
 

8. ทักษะการสื่อสาร 
    ความสามารถในการติดตอส่ือสาร การพูด การเขียน และการนําเสนอ (Presentation) 
    สามารถสื่อใหเขาใจไดงาย เรียบรอย ชัดเจน ถูกตอง รัดกุม มีลําดับขั้นตอนที่ดี  
    ไมกอใหเกิดความสับสนตอการทํางาน  รูจักสอบถาม รูจักชี้แจงผลการปฏิบัติงานและขอขัดของใหทราบ 
 
9. การพัฒนาดานภาษาและวัฒนธรรมตางประเทศ  
     เชน ภาษาอังกฤษ การทํางานกับชาวตางชาติ 
     (ประเมินเฉพาะสถานประกอบการที่มีชาวตางชาติ หรือท่ีใชภาษาตางประเทศในการติดตอส่ือสาร) 
 

10. ความเหมาะสมตอตําแหนงงานที่ไดรับมอบหมาย 
     สามารถพัฒนาตนเองใหปฏิบัติงานตาม Job Position และ Job Description ที่มอบหมาย 
      ไดอยางเหมาะสม 
 

 

 



ศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
TEL: 0-4422-3046-8, 22-3051, 22-3055  FAX: 0-4422-3045, 22-3053  E-mail: coop@sut.ac.th     www.coop.sut.ac.th                         หนา 3/4 

ความรับผิดชอบตอหนาที่ 
หัวขอประเมิน/Items 

11. ความรับผิดชอบและเปนผูที่ไววางใจได  
      ดําเนินงานใหสําเร็จลุลวงโดยคํานึงถึงเปาหมาย และความสําเร็จของงานเปนหลัก 
      ยอมรับผลที่เกิดจากการทํางานอยางมีเหตุผล สามารถปลอยใหทํางาน (กรณีงานประจํา) 
      ไดโดยไมตองควบคุมมากจนเกินไป 

12. ความสนใจ อุตสาหะในการทํางาน 
      มีความสนใจและกระตือรือรนในการทํางาน มีความอุตสาหะ ความพยายาม 
      ความตั้งใจที่จะทํางานไดสําเร็จ มีความมานะบากบั่น ไมยอทอตออุปสรรคและปญหา 
 
13. ความสามารถเริ่มตนทํางานไดดวยตนเอง 
      เมื่อไดรับคําชี้แนะ สามารถเริ่มทํางานไดเอง โดยไมตองรอคําส่ัง  
      เสนอตัวเขาชวยงานแทบทุกอยาง หรือมาขอรับงานใหม ๆ ไปทําโดยไมปลอยเวลาวาง 
      ใหลวงเลยโดยเปลาประโยชน 
 
14. การตอบสนองตอการสั่งการ 
      ยินดีรับคําส่ัง คําแนะนํา คําวิจารณ ไมแสดงความอึดอัดใจ เมื่อไดรับคําติ ตักเตือนและวิจารณ 
      มีความรวดเร็วในการปฏิบัติตามคําส่ัง คําแนะนํา ขอเสนอแนะและการวิจารณ 
 

 

ลักษณะสวนบุคคล 
หัวขอประเมิน/Items 

15. บุคลิกภาพและการวางตัว 
      มีบุคลิกภาพและวางตัวไดเหมาะสม เชน ทัศนคติที่ดี มีวุฒิภาวะ มีความออนนอมถอมตน 
      การแตงกายและกิริยาวาจาเหมาะสม ตรงตอเวลา เปนตน 

16. มนุษยสัมพันธ 
      สามารถรวมงานกับผูอื่น การทํางานเปนทีม สรางมนุษยสัมพันธไดดี เปนที่รักใคร 
      ชอบพอของผูรวมงาน เปนผูที่ชวยกอใหเกิดความรวมมือประสานงาน 

17. ความมีระเบียบวินัย ปฏิบัติตามวัฒนธรรมขององคกร  
      ความสนใจเรียนรู ศึกษา กฎระเบียบ นโยบาย ตาง ๆ และปฏิบัติตามโดยเต็มใจ 
      การปฏิบัติตามระเบียบบริหารงานบุคคล (การเขางาน ลางาน) ปฏิบัติตามกฎการรักษา 
      ความปลอดภัยในโรงงาน การควบคุมคุณภาพ 5 ส เปนตน 

18. คุณธรรมและจริยธรรม  
      มีความซื่อสัตย สุจริต มีจิตใจสะอาด รูจักเสียสละ ไมเห็นแกตัว เอื้อเฟอชวยเหลือผูอื่น 
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โปรดใหขอคิดเห็นที่เปนประโยชนแกนักศึกษา 
19. จุดเดนของนักศึกษา 20. ขอควรปรับปรุงของนักศึกษา 

  
  
  
  
21. ในอนาคต ทานสนใจจะรับนักศึกษาเขาทํางานในสถานประกอบการนี้หรือไม 
       (     )  รับ                        (     )  ไมแนใจ                      (     )  ไมรับ 

22. สรุปโดยภาพรวมทานมีความคิดเห็นตอคุณภาพนักศึกษาคนนี้ในระดับ 

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

2 =  คาบเสน (Marginal)               1 = ไมเปนที่พอใจ (Unsatisfactory)   

ขอคิดเห็นเพิ่มเติมตอสหกิจศึกษา (โปรดใสระดับคะแนน 5 = มากที่สุด      1 = นอยที่สุด ) 
หัวขอการประเมิน ระดับความคิดเห็น 

23.1 สหกิจศึกษามีประโยชนตอองคกรของทาน 
       23.1.1 ไดประโยชนจากผลงานของนักศึกษาที่ไปปฏิบัติงาน          

 
 

       23.1.2 มีโอกาสคัดเลือกพนักงานจริง   
       23.1.3 มีโอกาสสรางความรวมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยในอนาคต   
23.2 ขอคิดเห็นตอการนิเทศงานของอาจารย 
       23.2.1 การนิเทศงานของอาจารยมีประโยชนตอการปฏิบัติงานของนักศึกษาและ 
                  สถานประกอบการ  

 
 

       23.2.2 จํานวนครั้งที่อาจารยมานิเทศมีความเพียงพอ   
       23.2.3 คุณภาพการนิเทศงานสหกิจศึกษาของอาจารย   
23.3 ความพึงพอใจตอการใหบริการ/ประสานงานของศูนยสหกิจศึกษา  
   
24. ขอคิดเห็นอื่นๆ/Other Comments 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

                                 (............................…………………….…) 
                ตําแหนง ..........................................….………. 

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

หมายเหต ุ:   
หากศูนยฯ ไมไดรับแบบประเมินนี้ภายใน
ระยะเวลาที่กําหนดนักศึกษาจะไมผาน
การประเมินผล 
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คําชี้แจง   
 1. ผูใหขอมูลในแบบประเมินนี้ตองเปนพนักงานที่ปรึกษา (Job supervisor) ของนักศึกษาสหกิจศึกษาหรือบุคคล

ที่ไดรับมอบหมายใหทําหนาที่แทน 
 2. แบบประเมินผลนี้มีทั้งหมด 14 ขอ โปรดใหขอมูลครบทุกขอ เพื่อความสมบูรณของการประเมินผล 
 3. โปรดใหคะแนนในชอง                                ในแตละหัวขอการประเมิน หากไมมีขอมูลใหใสเครื่องหมาย – 

และโปรดใหความคิดเห็นเพิ่มเติม (ถามี) 
 4. เมื่อประเมินผลเรียบรอยแลว    โปรดนําเอกสารนี้ใสซองประทับตราลับ  และใหนักศึกษานําสงสํานักงาน    

ศูนยสหกิจศึกษาฯ ทันทีที่กลับมหาวิทยาลัย  
  
เรียน  ผูอํานวยการศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ 
            ขอแจงผลประเมินรายงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา  ดังนี้ 

ขอมูลทั่วไป/Work Term Information 
 

ชื่อ-นามสกุลนักศึกษา/Student Name_____________________________รหัสประจําตัว/I.D. No._________________
สาขาวิชา/School_________________________________สํานักวิชา/Institute_________________________________
ชื่อสถานประกอบการ/Employer Name________________________________________________________________
ชื่อ-นามสกุลผูประเมิน/Evaluator Name_______________________________________________________________
ตําแหนง/Position________________________________แผนก/Department__________________________________ 
 

หัวขอรายงาน/Report title 
ภาษาไทย/Thai_____________________________________________________________________________________ 
ภาษาอังกฤษ/English________________________________________________________________________________ 

หัวขอประเมิน/Items 

1. กิตติกรรมประกาศ (Acknowledgement) 
........................…….....................................................................................……........................................…... 
2. บทคัดยอ (Abstract) 
........................…….....................................................................................……........................................…... 
3. สารบัญ  สารบัญรูป และสารบัญตาราง (Table of Contents) 
........................…….....................................................................................……........................................…... 
4. วัตถุประสงค (Objectives) 
........................…….....................................................................................……........................................…... 

แบบประเมินผลรายงานสหกิจศึกษา  
COOP  REPORT APPRAISAL  

5 คะแนน 

JOB NO. 

ID No.

หมายเลขเอกสาร 
 
 
แกไขครั้งท่ี    09 
 

FM:CO4-2-10

วันท่ีบังคับใช   31 ตุลาคม 2551 

5 คะแนน 

5 คะแนน 

5 คะแนน 

คะแนน 
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หัวขอประเมิน/Items 

5. วิธีการศึกษา (Method of Education) 
........................…….....................................................................................……........................................…... 
6. ผลการศึกษา (Result) 
........................…….....................................................................................……........................................…... 
7. วิเคราะหผลการศึกษา (Analysis) 
........................…….....................................................................................……........................................…... 
8. สรุปผลการศึกษา (Conclusion) 
........................…….....................................................................................……........................................…... 
9. ขอเสนอแนะ (Recommendation) 
........................…….....................................................................................……........................................…... 
10. สํานวนการเขียน และการสื่อความหมาย (Idiom and Meaning) 
........................…….....................................................................................……........................................…... 
11. ความถูกตองตัวสะกด (Spelling) 
........................…….....................................................................................……........................................…... 
12. รูปแบบ และความสวยงาม ของรูปเลม (Pattern) 
........................…….....................................................................................……........................................…... 
13. เอกสารอางอิง (References) 
........................…….....................................................................................……........................................…... 
14. ภาคผนวก (Appendix) 
........................…….....................................................................................……........................................…... 

 
ขอคิดเห็นเพิ่มเติม/Other Comments 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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หมายเหตุ : หากศูนยฯ ไมไดรับแบบประเมินนี้ ภายในระยะเวลาที่กําหนด  

                   นักศึกษาจะไมผานการประเมินผล

สําหรับเจาหนาที่สหกิจศึกษา/Coop Staff Only 
คะแนนรวม ขอ 1-14        =   _____   คะแนน  
                      รวม       =  _____  คะแนน                
                              100 

5 คะแนน 

20 คะแนน 

10 คะแนน 

10 คะแนน 

5 คะแนน 

10 คะแนน 

5 คะแนน 

5 คะแนน 

5 คะแนน 

5 คะแนน 
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