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4.   ความสามารถในการเรียนรู้และประยุกต์วิชาการ  (Ability   to   learn   and   apply knowledge)   
     ความรวดเร็วในการเรียนรู้ เขา้ใจข้อมูล  ข่าวสาร  และวิธีการท างาน 
     ตลอดจนการน า ความรู้ไปประยุกต์ใช้งาน 

       แบบประเมินผลนกัศึกษาสหกิจศึกษา 
        โครงการสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูม ิ

 

ค าชี้แจง 

1. ผู้ให้ข้อมูลในแบบประเมินนี้ต้องเป็นพนักงานท่ีปรึกษา (Job supervisor) ของนักศึกษาสหกิจศึกษาหรือบุคคล
ที่ได้รับมอบหมายให้ท าหน้าท่ีแทน 

2. แบบประเมินผลนี้มีทั้งหมด 18 ข้อ โปรดให้ข้อมูลครบทุกข้อเพื่อความสมบูรณ์ของการประเมินผล 
3. โปรดให้คะแนนในช่อง  ในแต่ละหัวข้อการประเมิน หากไม่มีข้อมูลให้ใส่เครื่องหมาย – และโปรด 

ให้ความคิดเห็นเพิ่มเติม (ถ้ามี) 
4. เมื่อประเมินผลเรียบร้อยแล้ว โปรดน าเอกสารนี้ใส่ซองประทับตรา “ลับ” และให้นักศึกษาน าส่งส านักงาน

โครงการสหกิจศึกษาทันทีท่ีนักศึกษากลับมหาวิทยาลัย 
 

ข้อมูลทั่วไป / Work  Term  Information 
 

ช่ือ – นามสกุลนักศึกษา………………………………………………………………...รหสัประจ าตัว……………………………...……………….......... 

สาขาวิชา……………………………………………….………………...……………คณะ……………………………………………………...………………….. 

ช่ือสถานประกอบการ………………………………………………………………………………………………………………...………………...……………. 

ช่ือ – นามสกุลผู้ประเมิน……………………………………………………………………………………………………………...………………...………….. 

ต าแหน่ง………………………………………………………………...………………...แผนก……………………………………………………...……………… 
 

ผลส าเร็จของงาน / Work  Achievement 
 

หัวข้อประเมิน / Items 
 

1.  ปริมาณงาน (Quantity of work) 
     ปริมาณงานท่ีปฏิบัตสิ าเร็จตามหน้าที่หรือตามที่ได้รับมอบหมายภายในระยะเวลาที่ก าหนด  
     (ในระดับที่นักศึกษาจะปฏิบัตไิด้) และเทียบกับนักศึกษาทั่ว ๆ ไป 
 

2.   คุณภาพงาน (Quality of work) 
     ท างานได้ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์  มีความปราณีตเรียบร้อย  มีความรอบคอบ 
     ไม่เกิดปัญหาติดตามมางาน ไม่ค้างคา ท างานเสรจ็ทันเวลาหรือก่อนเวลาที่ก าหนด 
 

 
ความรู้ความสามารถ / Knowledge and Ability 
 

หัวข้อประเมิน / Items 
 
 

3.   ความรู้ความสามารถทางวิชาการ (Academic ability) 
   นักศึกษามีความรู้ทางวิชาการเพียงพอ ท่ีจะท างานตามที่ได้รบัมอบหมาย  
   (ในระดับที่นักศึกษาจะปฏิบตัิได้) 
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5.   ความรู้ความช านาญด้านปฏิบัติการ (Practical  ability) 
      เช่น  การปฏิบัติงานในภาคสนาม  ในห้องปฏิบัติการ 
 
 

6.  วิจารณญาณและการตัดสินใจ  (Judgement  and  dicision  making) 
     ตัดสินใจไดด้ี  ถูกต้อง  รวดเรว็ มีการวิเคราะห์ ข้อมูลและปญัหาต่าง ๆ อย่างรอบคอบ 
     ก่อนการตัดสินใจสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้า สามารถไว้วางใจให้ตัดสินใจได้ด้วยตนเอง 
 

7.  การจัดการและวางแผน  (Organization  and  planning) 
 

 
 

8.  ทักษะการสื่อสาร  (Communication  Skills) 
     ความสามารถในการติดต่อสื่อสาร การพดู การเขียน และการน าเสนอ (Presentation) 
     สามารถสื่อให้เข้าในได้ง่าย  เรยีบร้อย ชัดเจน ถูกต้อง รัดกมุ มีล าดับขั้นตอนท่ีดีไม่ก่อ 
    ให้เกดิความสับสนต่อการท างาน  รู้จักสอบถาม รู้จักช้ีแจงผลการปฏิบัติงานและข้อขัดข้องให้ทราบ 
 

9. การพัฒนาด้านภาษาและวัฒนธรรมต่างประเทศ  (Foreign  language and cultural 
      evelopment)  เช่น ภาษาอังกฤษ  การท างานกับชาวต่างชาติ 
 

 
10.  ความเหมาะสมต่อต าแหน่งที่ได้รับมอบหมาย (Suitability for Job position)  
       สามารถพัฒนาตนเองให้ปฏบิัติงานตาม Job position และ Job  description  ที่มอบหมาย   
      ได้อย่างเหมาะสมหรือ ต าแหน่งงานนี้เหมาะสมกับนักศึกษาคนนี้หรือไมเ่พียงใด 
 
ความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี /Responsibility 
 

หัวข้อประเมิน / Items 
 

11.  ความรับผิดชอบและเป็นผู้ที่ไว้วางใจได้ (Responsibility  and  dependability) 
      ด าเนินงานให้ส าเร็จลุล่วงโดยค านึงถึงเป้าหมายและความส าเร็จของงานเป็นหลักยอมรับ 
      ผลที่เกิดจากการท างานอย่างมีเหตผุล สามารถปล่อยให้ท างาน (กรณีงานประจ า) ไดโ้ดย 
      ไม่ต้องควบคุมมากจนเกินไป  ความจ าเป็นในการตรวจสอบขั้นตอนและผลงานตลอดเวลาสามารถไว้วางใจ 
       ให้รับผิดชอบงานที่มากกว่าเวลาประจ าสามารถไว้วางใจได้แทบทุกสถานการณ์หรือในสถานการณ์ปกติเท่านั้น 
 
12.  ความสนใจ อุตสาหะในการท างาน (Interest in work) 
       ความสนใจและความกระตือรือร้นในการท างาน มีความอตุสาหะ ความพยายาม 
       ความตั้งใจที่จะท างานได้ส าเร็จ  ความมานะบากบั่น ไมย่่อท้อต่ออุปสรรคและปัญหา 

 
13.   ความสามารถเร่ิมต้นท างานได้ด้วยตนเอง (Initiative  or  self  starter) 

           เมื่อได้รับค าชี้แนะ สามารถเริ่มท างานได้เองโดยไม่ต้องรอค าสั่ง (กรณีงานประจ า)   
           เสนอตัวเข้าช่วยงานแทบทุกอย่าง  มาขอรับงานใหม่ ๆ ไปท า ไม่ปล่อยเวลาว่างให้ล่วงเลย 
           ไปโดยเปล่าประโยชน ์
 

14.  การตอบสนองต่อการสั่งการ  (Response to supervision) 
          ยินดีรับค าสั่ง ค าแนะน า ค าวิจารณ์ไม่แสดงความอึดอัดใจ เมื่อไดร้ับค าตเิตือนและวิจารณ์       
          ความรวดเร็วในการปฏิบตัิตามค าสั่ง การปรับตัวปฏิบตัิตามค าแนะน า  ข้อเสนอแนะ  และ

วิจารณ ์
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ลักษณะส่วนบุคคล / Personality 
 

หัวข้อประเมิน / Items 
 

15.  บุคลิกภาพและการวางตัว (Personality) 
       มีบุคลิกภาพและวางตัวได้เหมาะสม  เช่น ทัศนคติ  วุฒิภาวะ  ความอ่อนน้อมถ่อมตน  
       การแต่งกาย  กิริยาวาจา  การตรงต่อเวลา และอื่น ๆ 

 

16.  มนุษยสัมพันธ์  (Interpersonal skills) 
          สามารถร่วมงานกับผู้อื่น การท างานเป็นทีม สร้างมนุษยสมัพันธ์ได้ดี เป็นที่รักใคร่ 
          ชอบพอของผู้ร่วมงาน เป็นผู้ที่ช่วยก่อให้เกิดความร่วมมือประสานงาน 
 

 

17. ความมีระเบียบวินัย  ปฏิบัติตามวัฒนธรรมขององค์กร  (Discipline  and adaptability 
to formal organization) 

         ความสนใจเรียนรู้ ศึกษา กฎระเบียบ นโยบายต่าง ๆ และปฏิบัติตามโดยเตม็ใจ การปฏบิัติ 
         ตามระเบียบบริหารงานบคุคล (การเข้างาน ลางาน) ปฏิบัตติามกฎการรักษาความปลอดภัยใน

โรงงาน การควบคุมคณุภาพ  5  ส และอื่น ๆ 
 

18. คุณธรรมและจริยธรรม (Ethics  and  morality) 
         มีความซื่อสัตย์  สจุริต  มจีิตใจสะอาด รู้จักเสียสละ ไมเ่ห็นแก่ตัว  เอื้อเฟื้อช่วยเหลือผู้อื่น 
 

 
โปรดให้ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ แก่นักศกึษา / Please  give  comments  on  the student 
 

จุดเด่นของนกัศึกษา /Strength ข้อควรปรับปรุงของนักศึกษา / Improvement 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

หากนักศึกษาผู้นี้ส าเร็จการศึกษาแล้ว ท่านจะรับเข้าท างานในสถานประกอบการนี้หรือไม่ (หากมีโอกาสเลือก) 
Once  this  student  graduates, will you be interested to  offer  him/her a  job ? 
 

(       ) รับ / Yes     (       )  ไม่แน่ใจ / Not  sure      (        )  ไม่รับ / No 
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ส าหรับเจ้าหน้าท่ีสหกิจศึกษา/Co-op staff only 
คะแนนรวม ข้อ 1-2 =  ……..1 =………..คะแนน 
คะแนนรวม ข้อ 3-10 = …….4 = ……….คะแนน 
คะแนนรวม ข้อ 11-14 =…....2 =………. คะแนน 
คะแนนรวม ข้อ 15-18 =…....2 =……..…คะแนน 
 
   รวม      =                                คะแนน 
       

ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม /Other  comments 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
ลงช่ือ/Evaluator’s Signature………………………………..... 
         (…………………………….……………) 
 ต าแหน่ง/Position……………………………………… 
 วันท่ี/Date………………………………………………… 
 

 

 

 

 
 
  
 
 
หมายเหตุ :   หากโครงการฯ ไมไ่ดรับแบบประเมินนี้ ภายใน ระยะเวลาที่ก าหนด นักศึกษาจะไมผ่่านการประเมิน  
ได้โปรดส่งเอกสารนี้คืน โครงการสหกิจศกึษา  โครงการจัดต้ังคณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูม ิ
 
โครงการสหกิจศึกษา  โครงการจัดต้ังคณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูม ิ
เลขท่ี 167  ถนนตาดโตน-ชัยภูมิ   ต าบลนาฝาย อ าเภอเมืองชัยภูมิ  จังหวัดชัยภูมิ  36000 
โทรศัพท์  063-6659689 Email : en_cpru@gmail.com 
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