
 
 

 
แบบประเมนิผลการปฏบิัติงานนักศึกษาสหกจิศึกษา 

CO-OP STUDENT PERFORMANCE APPRAISAL 
 
ค าช้ีแจง 

1. ผูใ้หข้อ้มูลในแบบประเมินน้ีตอ้งเป็นพนกังานท่ีปรึกษา (Job supervisor) ของนกัศึกษาสหกิจศึกษาหรือบุคคล 
ท่ีไดรั้บมอบหมายใหท้ าหนา้ท่ีแทน 

2. แบบประเมินผลน้ีมีทั้งหมด 18 ขอ้ โปรดใหข้อ้มูลครบทุกขอ้ เพื่อความสมบูรณ์ของการประเมิน 
3. โปรดใหค้ะแนนในช่อง         ในแต่ละหวัขอ้การประเมิน หากไม่มีขอ้มูลใหใ้ส่เคร่ืองหมาย – และโปรดใหค้วาม

คิดเห็นเพ่ิมเติม (ถา้มี) 
4. เม่ือประเมินผลเรียบร้อยแลว้ โปรดน าเอกสารน้ีใส่ซองประทบัตรา “ลบั” และใหน้กัศึกษาน าส่งโครงการ 
        สหกิจศึกษา มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย ทนัทีท่ีนกัศึกษากลบัมหาวทิยาลยั หรือ ส่งทางไปรษณีย ์

 

ข้อมูลทัว่ไป/ Work Term Information 
ช่ือ-นามสกลุนกัศึกษา / Student Name …………………………………………………รหสันกัศึกษา………..………………... 
สาขาวชิา / Major . ……………………………………………คณะวชิา / School ………………………………………………. 
ช่ือสถานประกอบการ/Employer Name…………………………………………………………………………………………... 
ช่ือ-นามสกลุผูป้ระเมิน / Evaluator Name………………………………………………………………………………………… 
ต าแหน่ง / Position …………………………………………..แผนก/Department……………………………………………….. 
 

ผลส ำเร็จของงำน / Work Achievement 
หัวข้อประเมนิ / Items 

1.  ปริมาณ (Quantity of work) 
     ปริมาณงานท่ีปฏิบติัส าเร็จตามหนา้ท่ีหรือตามท่ีไดรั้บมอบหมายภายในระยะเวลาท่ีก าหนด 
     ( ในระดับท่ีนักศึกษาจะปฏิบัติได้ ) และเทียบกับนักศึกษาท่ัว ๆ ไป 
 2. คุณภาพงาน (Quality of work) 
     ท างานไดถู้กตอ้งครบถว้นสมบูรณ์มีความประณีตเรียบร้อย มีความรอบคอบ 
     ไม่เกิดปัญหาตามมา งานไม่คา้ง ท างานเสร็จทนัเวลาหรือก่อนเวลาท่ีก าหนด    
 

20 คะแนน 
 

20 คะแนน 
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ควำมรู้ควำมสำมำรถ / Knowledge and Ability 
หัวข้อประเมนิ / Items 

3.  ความรู้ความสามารถทางวชิาการ  (Academic ability)     
     นกัศึกษามีความรู้ทางวชิาการเพียงพอท่ีจะท างานตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 
     ( ในระดับท่ีนักศึกษาจะปฏิบัติได้ )  
 4. ความสามารถในการเรียนรู้และประยุกต์วชิาการ (Ability to learn and apply knowledge) 
     ความรวดเร็วในการเรียนรู้ เขา้ใจขอ้มูล ข่าวสาร และวธีิการท างาน ตลอดจนการน า 
    ความรู้ไปประยกุตใ์ชง้าน                                            
5.  ความรู้ความช านาญด้านปฏบิตักิาร (Practical ability) 
     เช่น การปฏิบติังานในภาคสนาม ในหอ้งปฏิบติัการ เป็นตน้                       
       
 6.  การจดัการและวางแผน (Organization and planning) 
     มีการวางแผนและจดัการในการท างานอยา่งมีประสิทธิภาพ 
 
7. วจิารณญาณและการตดัสินใจ (Judgement and decision making) 
     มีการวเิคราะห์ขอ้มูลและปัญหาต่างๆ อยา่งรอบคอบก่อนการตดัสินใจ  ท าใหต้ดัสินใจไดดี้ ถูกตอ้ง  
     รวดเร็ว  สามารถแกปั้ญหาเฉพาะหนา้ไดดี้  และสามารถไวว้างใจใหต้ดัสินใจไดด้ว้ยตนเอง 
 
 8. ทกัษะการส่ือสาร (Communication skills) 
     ความสามารถในการติดต่อส่ือสาร การพดู การเขียน และการน าเสนอ (Presentation) 
     สามารถส่ือใหเ้ขา้ใจไดง่้าย ชดัเจน ถูกตอ้ง รัดกมุ มีล าดบัขั้นตอนท่ีดี 
     ไม่ก่อใหเ้กิดความสบัสนต่อการท างาน รู้จกัสอบถาม รู้จกัช้ีแจงผลการปฏิบติังานและขอ้ขดัขอ้งใหท้ราบ 
                                
9. ความสามารถทางภาษาต่างประเทศ / วฒันธรรมต่างประเทศ 
     ความสามารถในการใชภ้าษาต่างประเทศในการปฏิบติังานและติดต่อส่ือสาร ตลอดจนมีความเขา้ใจ 
     และการปรับตวัใหเ้ขา้กบัการท างานกบัชาวต่างประเทศ 
 
10. ความเหมาะสมต่อต าแหน่งงานทีไ่ด้รับมอบหมาย (Suitability for job position) 
      สามารถพฒันาตนเองใหป้ฏิบติังานตามต าแหน่งงาน (Job position) และลกัษณะงาน (Job description) 
      ท่ีไดรั้บมอบหมาย ไดอ้ยา่งเหมาะสมหรือต าแหน่งงานน้ีเหมาะสมกบันกัศึกษาเพียงใด 
 

ควำมรับผิดชอบต่อหน้ำที ่/ Responsibility 
หัวข้อประเมนิ / Items 

11. ความรับผดิชอบและเป็นผู้ทีไ่ว้วางใจได้ (Responsibility and dependability) 
      -  ด าเนินงานใหส้ าเร็จลุล่วงโดยค านึงถึงเป้าหมาย และความส าเร็จของงานเป็นหลกั 
      -  ยอมรับผลท่ีเกิดจากการท างานอยา่งมีเหตผุล  
      -  สามารถไวว้างใจใหรั้บผดิชอบงานท่ีเพ่ิมข้ึนไดใ้นสถานการณ์ปกติและหรือทุกสถานการณ์ 

 
 

10 คะแนน 
 

10 คะแนน 
 

10 คะแนน 
 

10 คะแนน 
 

10 คะแนน 
 

10 คะแนน 
 

10 คะแนน 
 

10 คะแนน 
 

10 คะแนน 
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หัวข้อประเมนิ / Items 
12.  ความวริิยะ อุตสาหะในการท างาน (Interest in work) 
       มีความกระตือรือร้นในการท างาน มีวริิยะอุตสาหะ ในการท างานใหส้ าเร็จ  
       โดยไม่ยอ่ทอ้ต่ออุปสรรคและปัญหา 
13.  ความสามารถเร่ิมต้นท างานได้ด้วยตนเอง (Initiative or self starter) 
       เม่ือไดรั้บค าช้ีแนะสามารถเร่ิมท างานไดเ้อง โดยไม่ตอ้งรอค าสัง่ (กรณีงานประจ า) เสนอตวัเขา้ 
       ช่วยงานเพ่ิมอยา่งสม ่าเสมอ โดยไม่ปล่อยเวลาวา่งใหเ้ปล่าประโยชน์ 
14.  การตอบสนองต่อการส่ังการ (Response to supervision) 
       ยนิดีรับค าสัง่ ค  าแนะน า ค  าวจิารณ์ ไม่แสดงความไม่พอใจ เม่ือไดรั้บค าวจิารณ์ 
       ความรวดเร็วในการปฏิบติัตามค าสัง่ มีการปรับตวัปฏิบติัตามค าแนะน า หรือขอ้เสนอแนะ 

 

ลักษณะส่วนบุคคล / Personality 
หัวข้อประเมนิ / Items 

15.  บุคลกิภาพและการวางตวั (Personality) 
       มีบุคลิกภาพและการวางตวัอยา่งเหมาะสม เช่น การแต่งกาย ทศันคติ วฒิุภาวะ กิริยาวาจา ตลอดจน 
       ความอ่อนนอ้มถ่อมตน  
16.  มนุษยสัมพนัธ์ (Interpersonal skills) 
       สามารถร่วมงานกบัผูอ่ื้นไดดี้ มีมนุษยสมัพนัธ์ดี เป็นผูท่ี้ช่วยใหเ้กิดความสามคัคีในองคก์ร 
 
17.  ความมรีะเบียบวนิัย ปฏิบตัติามวฒันธรรมขององค์กร 
       (Discipline and adaptability to formal organization) 
       ความสนใจเรียนรู้ ศึกษา กฎระเบียบ นโยบายต่างๆ ขององคก์รและปฏิบติัตามโดยเตม็ใจ เช่น 
       การปฏิบติัตามระเบียบบริหารงานบุคคล (การเขา้งาน ลางาน ) ปฏิบติัตามกฎการรักษา 
       ความปลอดภยัในโรงงาน การควบคุมคุณภาพ 5 ส และอ่ืนๆ  
18.  คุณธรรมและจริยธรรม (Ethics and morality) 
       มีความซ่ือสตัย ์ สุจริต มีความโอบออ้มอารี รู้จกัเสียสละ ไม่เห็นแก่ตวั  
 

 

โปรดให้ข้อคดิเห็นทีเ่ป็นประโยชน์แก่นกัศึกษา / Please give comments on the student 
จุดเด่นของนกัศึกษา / Strength ข้อควรปรับปรุงของนักศึกษา / Improvement 

  
  
  
  
  
หากนักศึกษาผู้นีส้ าเร็จการศึกษาแล้ว ท่านจะรับเข้าท างานในสถานประกอบการนีห้รือไม่ (หากมโีอกาสเลือก) 

Once the student graduate, will you be interested to offer him/her a job ? 
            (       )  รับ / Yes                              (        )   ไม่แน่ใจ / Not sure                              (       )  ไม่รับ / No 
 

10 คะแนน 

 

10 คะแนน 
 

10 คะแนน 
 

10 คะแนน 
 

10 คะแนน 
 

10 คะแนน 
 

10 คะแนน 
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ข้อคดิเห็นเพิม่เตมิ / Other comments 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
ลงช่ือ / Evaluator’s Signature ……………………………………… 
                                               (………………...………………………)           ส าหรับเจ้าหน้าทีส่หกจิศึกษา / Co-op staff only 
            ต าแหน่ง/Position………………………………………………        คะแนน ขอ้ 1-2     = ………  1 = ………คะแนน 
            วนัที ่/ Date…………………………………………………….         คะแนน ขอ้ 3-10   = ………  4 = ……... คะแนน 
   คะแนน ขอ้ 11-14 = ………. 2 = ……... คะแนน 
     คะแนน ขอ้ 15-18 = ………. 2 = …….. คะแนน                        
                        
                                                            รวม                  =         คะแนน  
              
    
 

หมายเหตุ :  หากโครงการสหกจิศึกษา ไม่ได้รับ 
                    แบบประเมนินีภ้ายในระยะเวลาที่ 
                    ก าหนด  นักศึกษาจะไม่ผ่านการ 
                    ประเมนิผล 

100 
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