
 

แบบประเมินผลการปฏิบัติงานนักศึกษาสหกิจศึกษา 

CO-OP STUDENT PERFORMANCE APPRAISAL 

 

1. ผูใหขอมูลในแบบประเมินนี้ตองเปนพนักงานที่ปรึกษา (Job supervisor) ของนักศึกษาสหกิจศึกษาหรือบคุคล 

คําช้ีแจง 

ที่ไดรับมอบหมายใหทําหนาที่แทน 

2. แบบประเมินผลนี้มีทั้งหมด 18 ขอ โปรดใหขอมูลครบทุกขอ เพ่ือความสมบูรณของการประเมิน 

3. โปรดใหคะแนนในชอง          ในแตละหัวขอการประเมิน หากไมมีขอมูลใหใสเครื่องหมาย – และโปรดให 

          ความคิดเห็นเพ่ิมเติม (ถามี) 

4. เม่ือประเมินผลเรียบรอยแลว โปรดนําเอกสารนี้ใสซองประทับตรา “ลับ” และใหนกัศกึษานาํสงโครงการ 

        สหกิจศกึษา มหาวิทยาลัยหอการคาไทย ทนัททีีน่กัศกึษากลับมหาวิทยาลัย หรือ สงทางไปรษณีย 

 

เรียน   หัวหนาโครงการสหกิจศึกษา 

           ขอแจงผลประเมินการปฏบิัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา ดังนี ้

 

ขอมูลท่ัวไป/ Work Term Information 

ช่ือ-นามสกุลนกัศกึษา / Student Name …………………………………………………รหัสนักศกึษา………..………………... 

สาขาวิชา / Major . ……………………………………………คณะวิชา / School ………………………………………………. 

ช่ือสถานประกอบการ/Employer Name…………………………………………………………………………………………... 

ช่ือ-นามสกุลผูประเมิน / Evaluator Name………………………………………………………………………………………… 

ตําแหนง / Position …………………………………………..แผนก/Department……………………………………………….. 

 

ผลสําเร็จของงาน / Work Achievement 

หัวขอประเมิน / Items 

1.  ปริมาณ (Quantity of work) 

     ปริมาณงานที่ปฏิบัติสําเรจ็ตามหนาทีห่รือตามที่ไดรบัมอบหมายภายในระยะเวลาที่กําหนด 

     ( ในระดบัที่นักศึกษาจะปฏิบตัิได ) และเทียบกับนักศึกษาทั่ว ๆ ไป 

 2. คุณภาพงาน (Quality of work) 

     ทาํงานไดถูกตองครบถวนสมบูรณมีความประณีตเรยีบรอย มีความรอบคอบ 

     ไมเกิดปญหาตามมา งานไมคาง ทาํงานเสรจ็ทันเวลาหรือกอนเวลาที่กําหนด    

 

20 คะแนน 

 

20 คะแนน 
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            หมายเลขงาน // 
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ความรูความสามารถ / Knowledge and Ability 

หัวขอประเมิน / Items 

3.  ความรูความสามารถทางวิชาการ  (Academic ability)     

     นักศกึษามีความรูทางวิชาการเพียงพอที่จะทํางานตามที่ไดรับมอบหมาย 

     ( ในระดบัที่นักศึกษาจะปฏิบตัิได )  

 4. ความสามารถในการเรียนรูและประยุกตวิชาการ (Ability to learn and apply knowledge) 

     ความรวดเร็วในการเรียนรู เขาใจขอมูล ขาวสาร และวิธีการทํางาน ตลอดจนการนํา 

    ความรูไปประยุกตใชงาน                                            

5.  ความรูความชํานาญดานปฏบิตักิาร (Practical ability) 

     เชน การปฏบิตังิานในภาคสนาม ในหองปฏบิตักิาร เปนตน                       

       

 6.  การจัดการและวางแผน (Organization and planning) 

     มีการวางแผนและจัดการในการทํางานอยางมีประสิทธิภาพ 

 

7. วิจารณญาณและการตดัสินใจ (Judgement and decision making) 

     มีการวิเคราะหขอมูลและปญหาตางๆ อยางรอบคอบกอนการตัดสินใจ  ทําใหตดัสินใจไดดี ถูกตอง  

     รวดเร็ว  สามารถแกปญหาเฉพาะหนาไดด ี และสามารถไววางใจใหตดัสินใจไดดวยตนเอง 

 

 8. ทักษะการส่ือสาร (Communication skills) 

     ความสามารถในการตดิตอส่ือสาร การพูด การเขยีน และการนาํเสนอ (Presentation) 

     สามารถส่ือใหเขาใจไดงาย ชัดเจน ถูกตอง รัดกุม มีลําดับขั้นตอนที่ด ี

     ไมกอใหเกิดความสับสนตอการทํางาน รูจักสอบถาม รูจักช้ีแจงผลการปฏบิัติงานและขอขดัของใหทราบ 

                                

9. ความสามารถทางภาษาตางประเทศ / วัฒนธรรมตางประเทศ 

     ความสามารถในการใชภาษาตางประเทศในการปฏบิตังิานและตดิตอส่ือสาร ตลอดจนมีความเขาใจ 

     และการปรบัตวัใหเขากับการทาํงานกับชาวตางประเทศ 

 

10. ความเหมาะสมตอตําแหนงงานท่ีไดรับมอบหมาย (Suitability for job position) 

      สามารถพัฒนาตนเองใหปฏบิตังิานตามตาํแหนงงาน (Job position) และลักษณะงาน (Job description) 

      ที่ไดรับมอบหมาย ไดอยางเหมาะสมหรือตําแหนงงานนี้เหมาะสมกับนักศึกษาเพียงใด 

 

ความรับผิดชอบตอหนาท่ี / Responsibility 

หัวขอประเมิน / Items 

11. ความรับผิดชอบและเปนผูท่ีไววางใจได (Responsibility and dependability) 

      -  ดําเนินงานใหสําเร็จลุลวงโดยคํานึงถึงเปาหมาย และความสําเร็จของงานเปนหลัก 

      -  ยอมรับผลที่เกิดจากการทํางานอยางมีเหตผุล  

      -  สามารถไววางใจใหรับผดิชอบงานที่เพ่ิมขึ้นไดในสถานการณปกติและหรือทุกสถานการณ 

 

 

10 คะแนน 

 

10 คะแนน 

 

10 คะแนน 

 

10 คะแนน 

 

10 คะแนน 

 

10 คะแนน 

 

10 คะแนน 

 

10 คะแนน 

 

10 คะแนน 
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หัวขอประเมิน / Items 

12.  ความวิริยะ อุตสาหะในการทํางาน (Interest in work) 

       มีความกระตือรือรนในการทาํงาน มีวิริยะอุตสาหะ ในการทํางานใหสําเร็จ  

       โดยไมยอทอตออุปสรรคและปญหา 

13.  ความสามารถเริ่มตนทํางานไดดวยตนเอง (Initiative or self starter) 

       เม่ือไดรับคําช้ีแนะสามารถเริม่ทํางานไดเอง โดยไมตองรอคําส่ัง (กรณีงานประจํา) เสนอตวัเขา 

       ชวยงานเพ่ิมอยางสมํ่าเสมอ โดยไมปลอยเวลาวางใหเปลาประโยชน 

14.  การตอบสนองตอการสั่งการ (Response to supervision) 

       ยินดีรับคําส่ัง คําแนะนํา คําวิจารณ ไมแสดงความไมพอใจ เม่ือไดรับคําวิจารณ 

       ความรวดเร็วในการปฏิบัตติามคําส่ัง มีการปรับตัวปฏบิัติตามคําแนะนํา หรือขอเสนอแนะ 

 

ลักษณะสวนบุคคล / Personality 

หัวขอประเมิน / Items 

15.  บคุลกิภาพและการวางตวั (Personality) 

       มีบคุลิกภาพและการวางตวัอยางเหมาะสม เชน การแตงกาย ทศันคต ิวุฒภิาวะ กิรยิาวาจา ตลอดจน 

       ความออนนอมถอมตน  

16.  มนุษยสัมพันธ (Interpersonal skills) 

       สามารถรวมงานกับผูอ่ืนไดด ีมีมนุษยสัมพันธดี เปนผูที่ชวยใหเกิดความสามัคคีในองคกร 

 

17.  ความมีระเบียบวินัย ปฏิบตัิตามวัฒนธรรมขององคกร 

       (Discipline and adaptability to formal organization) 

       ความสนใจเรียนรู ศึกษา กฎระเบียบ นโยบายตางๆ ขององคกรและปฏบิัติตามโดยเต็มใจ เชน 

       การปฏิบตัิตามระเบียบบริหารงานบุคคล (การเขางาน ลางาน ) ปฏบิตัติามกฎการรกัษา 

       ความปลอดภัยในโรงงาน การควบคมุคณุภาพ 5 ส และอ่ืนๆ  

18.  คุณธรรมและจริยธรรม (Ethics and morality) 

       มีความซ่ือสัตย  สุจริต มีความโอบออมอารี รูจักเสียสละ ไมเห็นแกตัว  

 

 

โปรดใหขอคิดเห็นท่ีเปนประโยชนแกนกัศึกษา / Please give comments on the student 

จุดเดนของนกัศึกษา / Strength ขอควรปรับปรงุของนักศึกษา / Improvement 

  

  

  

  

  

หากนักศกึษาผูนี้สําเร็จการศกึษาแลว ทานจะรับเขาทํางานในสถานประกอบการนี้หรอืไม (หากมีโอกาสเลือก) 

Once the student graduate, will you be interested to offer him/her a job ? 

                                 (       )  รับ / Yes                                              (       )  ไมรับ / No 

 

10 คะแนน 

 

10 คะแนน 

 

10 คะแนน 

 

10 คะแนน 

 

10 คะแนน 

 

10 คะแนน 

 

10 คะแนน 
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ขอคิดเห็นเพิ่มเติม / Other comments 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

ลงช่ือ / Evaluator’s Signature ……………………………………… 

                                               (………………...………………………)           สําหรับเจาหนาท่ีสหกิจศึกษา / Co-op staff only 

            ตําแหนง/Position………………………………………………        คะแนน ขอ 1-2     = ……… ÷ 1 = ………คะแนน 

            วันท่ี / Date……………/……………………/….…………….         คะแนน ขอ 3-10   = ……… ÷ 4 = ……... คะแนน 

   คะแนน ขอ 11-14 = ……….÷ 2 = ……... คะแนน 

     คะแนน ขอ 15-18 = ……….÷ 2 = …….. คะแนน                        

                        

                                                            รวม                  =         คะแนน  

              

    

 

หมายเหตุ :  หากโครงการสหกจิศึกษา ไมไดรบั 

                    แบบประเมินน้ีภายในระยะเวลาที่ 

                    กาํหนด  นักศึกษาจะไมผานการ 

                    ประเมินผล 
100 
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