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แบบประเมินการปฏิบัติงานนักศึกษาสหกิจศึกษา 

Evaluation Form for Cooperative Education Program 
(ผู4ให4ข4อมูล : สถานประกอบการ) / Information Provider  
คําช้ีแจง ผู�ให�ข�อมูลในแบบประเมินน้ีต�องเป�นพนักงานที่ปรึกษา (Job Supervisor) ของนักศึกษาสหกิจศึกษาหรือบุคคลที่ได�รับมอบหมายให�
ทําหน�าที่แทน  
Instructions The person who fills out this form must be the job supervisor of a student or a person who is assigned by 
the workplace.  
 
ข4อมูลท่ัวไป / General Information  
ช่ือ - นามสกุลนักศึกษา / Student Name.........................................................................รหัสประจาตัว / ID No. .........................................  
สาขาวิชา / Major..................................................................................... คณะ / Faculty................................................................................  
ช่ือสถานประกอบการ / Employer Name.........................................................................................................................................................  
ช่ือ - นามสกุลผู�ประเมิน / Evaluator Name.....................................................................................................................................................  
ตําแหนSง / Position................................................................................ แผนก / Department.......................................................................  
ผลสําเร็จของงาน/Work Achievement   

หัวข4อประเมิน/Items 
1. ปริมาณงาน (Quantity of work)  

ปริมาณงานที่ปฏิบัติสาเร็จตามหน�าที่หรือตามที่ได�รับมอบหมายระยะเวลาที ่ 
กําหนด (ในระดับที่นักศึกษาจะปฏิบัติได�) และเทียบกับนักศึกษาทั่ว ๆ ไป 
Student was able to complete any assigned tasks in time as others students.  

 

2. คุณภาพงาน (Quality of work) 
ทํางานได�ถูกต�องครบถ�วนสมบูรณX มีความปราณีตเรียบร�อย มีความรอบคอบ 
ไมSเกิดปYญหาติดตามมา งานไมSค�างคา ทํางานเสร็จทันเวลาหรือกSอนเวลาที่กําหนด  
Student completed any assigned tasks successfully and in time without any problems.  

 
ความรู4ความสามารถ / Knowledge and Ability 

หัวข4อประเมิน/Items 
3. ความรู4ความสามารถทางวิชาการ(Academic ability) 

นักศึกษามีความรู�ทางวิชาการเพียงพอ ที่จะทาํงานตามที่ได�รับมอบหมาย  
Student had enough academic knowledge to fulfill the tasks successfully. 
  

 

4. ความสามารถในการเรยีนรู4และประยกุต[วชิาการ 
(ability to learn and apply knowledge) 
ความรวดเร็วในการเรียนรู� เข�าใจข�อมูล ขSาวสาร และวิธีการทํางานตลอดจนการนํา  
ความรู�ไปประยุกตXใช�งาน 
Student was a fast learner, able to acquire information quickly and able to apply the knowledge 
to work successfully. 

 

คะแนนเต็ม 
Full score 

คะแนนที่ได4 
Received Score 

20  

 

คะแนนเต็ม 
Full score 

คะแนนที่ได4 
Received Score 

20  

 

คะแนนเต็ม 
Full score 

คะแนนที่ได4 
Received Score 

15  

 

คะแนนเต็ม 
Full score 

คะแนนที่ได4 
Received Score 

15  

 



(FM สก.-05) 
หัวข4อประเมิน/Items 

5. วิจารณญาณและการตดัสินใจ (Judgment and decision making) 
ตัดสินใจได�ดีถูกต�อง รวดเร็ว มีการวิเคราะหX ข�อมูลและปYญหาตSาง ๆ อยSางรอบคอบ  
กSอนการตัดสินใจ สามารถแก�ปYญหาเฉพาะหน�า สามารถไว�วางใจให�ตัดสินใจได�ด�วยตนเอง 
Student had good judgment and decision making skills; she or he was trusted to make  
decisions on her or his own. 

 

6. การจัดการและวางแผน (Organization and planning) 
การลําดับความสําคัญของงาน การกําหนดขอบเขตและสัมฤทธิผลของการปฏิบัติงาน  
Student was able to organize, prioritize and plan any assigned tasks effectively. 

 

7. ทักษะการสื่อสาร (Communication Skill) 
ความสามารถในการตดิตSอส่ือสาร การพูด การเขียน และการนําเสนอ(Presentation) และการประสาน 
งาน สามารถส่ือให�เข�าใจได�งSาย เรียบร�อย ชัดเจน ถูกต�อง รัดกุม มีลําดับข�bนตอนที่ดี ไมSกSอให�เกิด 
ความสับสนตSอการทํางาน รู�จักสอบถาม รู�จักช�bแจ�งผล การปฏิบัติงานและข�อข�องให�ทราบ  
Student had very good communication skills including speaking, writing presenting and 
coordinating. Moreover, student asked questions for clarification and understanding. 

 

8. ความเหมาะสมตgอตาํแหนgงงานทีไ่ด4รบัมอบหมาย (Suitability for Job position) 
สามารถพัฒนาตนเองให�ปฏิบัติงานตาม  Job description ที่มอบหมายได�อยSางเหมาะสม 
Student was able to make progress in his or her work in regards to the job description 
appropriately. 

 

 
ความรับผิดชอบตgอหน4าท่ี  / Responsibility 

หัวข4อประเมิน/Items 
9. ความรบัผดิชอบและเปiนผู4ทีไ่ว4วางใจได4 (Responsibility and dependability)  

ดําเนินงานให�สําเร็จลุลSวงโดยคํานึงถงึเปeาหมาย และความสําเร็จของงานเป�นหลักยอมรับผลการทํางาน 
อยSางมีเหตุผล สามารถปลSอยให�ทํางาน ได�โดยไมSต�องควบคุมข�bนตอนในการทํางานตลอดจนสามารถ 
ไว�วางใจได�และรับผิดชอบงานที่ได�รับมอบหมายได�  
Student had shown that he or she was responsible (emphasized on work completion and 
accepted the work performance reasonably) and was dependable (working without any 
supervision). 

 

10. ความสนใจ อุตสาหะในการทํางาน(Interest in work) 
ความสนใจและความกระตือรือร�นในการทํางาน มีความอุตสาหะ ความพยายาม ความต�bงใจ 
ที่จะทํางานได�สําเร็จ ความมานะบากบ่ัน ไมSย�อท�อตSออุปสรรคและปYญหา  
Student was anxious to work and conscientious. 

 

11. ความสามารถเริ่มต4นทาํงานได4ด4วยตนเอง (Initiative or self-starter) 
เม่ือได�รับคําช�bแนะ สามารถเร่ิมทํางานได�เอง โดยไมSต�องรอคําส่ัง (กรณีงานประจํา) เสนอตัวเข�าชSวยงาน 
ทุกอยSาง มาขอรับงานใหมS ๆ ไปทํา ไมSปลSอยเวลาวSางให�ลSวงเลย ไปโดยเปลSาประโยชนX 
Student was initiative and self-motivated—always offered help and asked for new tasks. 

 

12. การตอบสนองตgอการสั่งการ (Response to supervision) 
ยินดีรับคําส่ัง คําแนะนํา คําวิจารณX ไมSแสงความอึดอัดใจ เม่ือได�รับคําติเตือน และวิจารณX  
ความรวดเร็วในการปฏิบัติตามคําส่ัง การปรับตัวปฏิบัติตามคําแนะนํา ข�อเสนอแนะและวิจารณX 
Student accepted politely to any commands, suggestions and criticisms without  
responding negative feedback and improved his or her behavior accordingly. 

 

 

คะแนนเต็ม 
Full score 

คะแนนที่ได4 
Received Score 

15  

 

คะแนนเต็ม 
Full score 

คะแนนที่ได4 
Received Score 

10  

 

คะแนนเต็ม 
Full score 

คะแนนที่ได4 
Received Score 

15  

 

คะแนนเต็ม 
Full score 

คะแนนที่ได4 
Received Score 

10  

 

คะแนนเต็ม 
Full score 

คะแนนที่ได4 
Received Score 

10  

 

คะแนนเต็ม 
Full score 

คะแนนที่ได4 
Received Score 

10  

 

คะแนนเต็ม 
Full score 

คะแนนที่ได4 
Received Score 

10  

 

คะแนนเต็ม 
Full score 

คะแนนที่ได4 
Received Score 

10  

 



(FM สก.-05) 
ลักษณะสgวนบุคคล/Personality 

หัวข4อประเมิน/Items 
13. บคุลิกภาพและวางตัว(Personality) 

มีบุคลิกภาพและวางตัวได�เหมาะสม เชSน ทัศนคติ วฒุิภาวะ ความอSอนน�อมถSอมตน การแตSงกาย  
กิริยาวาจา การตรงตSอเวลา และอ่ืนๆ 
Student had good personality and behaved appropriately such as attitude, maturity,  
politeness, clothing ,punctuality and so on. 

 

14. มนุษย[สัมพันธ[ (Interpersonal skills) 
สามารถรSวมงานกับผู�อ่ืน การทํางานเป�นทีม สร�างมนุษยXสัมพันธXได�ดี เป�นที่รักใครS ชอบพอของผู�รSวมงาน 
Student had good interpersonal skills, was able to work with others as a team and  
build good relationship in the workplace 

 

15. ความมรีะเบยีบวินยั ปฏบิตัติามวัฒนธรรมขององค[กร  
(Discipline and adaptability to formal organization) 
ความสนใจเรียนรู� ศึกษา กฎระเบียบ นโยบาย ตSาง ๆ ปละปฏิบัติตามโดยเต็มใจการปฏิบัติตาม 
ระเบียบบริหารงานบุคคล (การเข�างาน ลางาน) และอ่ืนๆ  
Student followed the rules and regulations of the organization such as taking leaves, clocking in 
and out and others. 

 

16. คุณธรรมและจริยธรรม(Ethics and morality) 
มีความซ่ือสัตยXสุจริต มีจิตใจสะอาด รู�จักเสียสละ ไมSเห็นแกSตัว เอ�bอเฟlmอชSวยเหลือผู�อ่ืน  
Student had good work ethics and morality. 

 

รวม / Total 
 

 

 

โปรดให4ข4อคิดเห็นท่ีเปiนประโยชน[แกgนักศึกษา / Please give comment on the student 

จุดเดgนของนักศึกษา/Strength ข4อควรปรับปรุงของนักศึกษา/Improvement 
  

  

  

  

  

หากนักศึกษาผ4oน้ีสําเร็จการศึกษาแล4ว ทgานจะรับเข4าทํางานในสถานประกอบการน้ีหรือไมg (หากมีโอกาสเลือก)  
Once this student graduate, will you be interested to offer him/her a job? 
             (  ) รบั/ Yes                         (   ) ไมSแนSใจ /Not sure                              (  ) ไมSรับ/No 

 

 
 
 
 
 
 

คะแนนเต็ม 
Full score 

คะแนนที่ได4 
Received Score 

10  

 

คะแนนเต็ม 
Full score 

คะแนนที่ได4 
Received Score 

10  

 

คะแนนเต็ม 
Full score 

คะแนนที่ได4 
Received Score 

10  

 

คะแนนเต็ม 
Full score 

คะแนนที่ได4 
Received Score 

10  

 

คะแนนเต็ม 
Full score 

คะแนนที่ได4 
Received Score 

200  
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ข4อคิดเห็นตgอโครงการสหกิจศึกษา  (โปรดให4ระดับคะแนน 5 = มากท่ีสุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น4อย 1 = น4อยท่ีสุด)  
Opinion and feedback on the Cooperative Education Program (Rating scale: 5 =  Most, 4 =  A lot, 3 = Average, 
2=Moderate, 1=Fair 

หัวข4อประเมิน / Items ระดบัความคดิเห็น / Rating Scale 

5 4 3 2 1 

1) สหกิจศึกษามีประโยชนXตSอองคXกรของทSาน / Cooperative Education benefited your 
organization 
1. ได�ประโยชนXจากผลงานของนักศึกษาที่ไปปฏิบัติงาน/ The origination gained benefits from 

the program through student’s work performances and outcomes. 

     

2. พนักงานประจํามีเวลาสร�างสรรคX งานเพ่ิมข�bน เน่ืองจากมีนักศึกษาชSวยปฏิบัติงาน / 
Full-time employer had time to create more work because student was there to 
assist. 

     

3. มีโอกาสได�คัดเลือกพนักงานประจําเข�าทํางาน / The organization had the opportunity to 
select new full-time employees. 

     

4. มีโอกาสสร�างความรSวมมือทางวิชาการกับสถานศึกษา / The organization had the 
opportunity to make collaboration with the university. 

     

2) ข�อคิดเห็นตSอการนิเทศงานของอาจารยXนิเทศ/ Your opinions on the teacher supervisor 
1. การนิเทศงานมีประโยชนXตSอนักศึกษาและสถานประกอบการ / The supervision was very 

beneficial to the student and the workplace. 

     

2. จํานวนคร�bงที่อาจารยX มานิเทศมีความเพียงพอ / A number of supervisions is adequate.      

3. คุณภาพการนิเทศงานสหกิจศึกษาของอาจารยX  / The quality of the teacher supervisor.      

3) ความพึงพอใจตSอการประสานงาน / ให�บริการกับโครงการสหกิจศึกษา / The satisfaction of the 
cooperation or the service provided by the Cooperative Education Program. 

     

 
ประโยชน[ท่ีสถานประกอบการได4 รับจากโครงงาน/ผลงาน หรือการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา (Your organization gained 
benefits from student’s work performance (project)) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
ข4อคิดเห็นเพ่ิมเติม / Other comments 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
ลงชื่อ / Evaluator’s Signature ……………………………………….. 
                                           (……….………..…….………………) 
                                           ............./................/.............. 


