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คําช้ีแจง : 

1. ผู�ให�ข�อมูลแบบประเมินนี้ต�องเป�นพนักงานท่ีปรึกษา (Job Supervisor)  ของนักศึกษาฝ1กงานอาชีพสะสมหรือ

บุคคลท่ีได�รับมอบหมายให�ทําหน�าท่ีแทน 

2. แบบประเมินนี้มีท้ังหมด 18 ข�อ โปรดให�ข�อมูลครบทุกข�อ  เพ่ือความสมบูรณ@ของการประเมินผล 

3. โปรดให�คะแนนในชBอง � ในแตBละหัวข�อประเมิน  หากไมBมีข�อมูลให�ใสBเครื่องหมาย – และโปรดให�ความเห็น

เพ่ิมเติม (ถ�ามี) 

4. เม่ือประเมินผลเรียบร�อยแล�ว  โปรดนําเอกสารนี้ใสBซองประทับตรา “ลับ” และให�นักศึกษานําสBงงานสหกิจศึกษา

และการฝ1กงานฯ  คณะครุศาสตร@อุตสาหกรรม  ทันทีท่ีนักศึกษากลับ 

ข2อมูลท่ัวไป/Work Term Information 

ชื่อ – นามสกุลนักศึกษา : ....................................................................................รหัสประจําตัว : ............................................ 

สาขาวิชา/โปรแกรมวิชา :............................................................................... คณะ :  ............ครุศาสตร@อุตสาหกรรม............. 

ชื่อสถานประกอบการ : .............................................................................................................................................................. 

ชื่อ-นามสกุลผู�ประเมิน : ............................................................................................................................................................. 

ตําแหนBง : ........................................................................................... แผนก : ……………………………………………………………….. 

ผลสําเร็จของงาน/ Work Achievement 

หัวข2อประเมิน/Items 
1. ปริมาณงาน (Quantity Of Work) 

ปริมาณงานท่ีปฏิบัติสําเร็จตามหน�าท่ีหรือตามท่ีได�รับมอบหมายภายในระยะเวลาท่ีกําหนด  
(ในระดับท่ีนักศึกษาจะปฏิบัติได�) และเทียบกับนักศึกษาท่ัว ๆ ไป 

20  คะแนน 
 

2. คุณภาพงาน (Quatity Of Work) 
ทํางานได�ถูกต�องครบถ�วนสมบูรณ@ มีความประณีตเรียบร�อย  มีความรอบคอบ   
ไมBเกิดปSญหาติดตามมา  งานไมBค�าง  ทํางานเสร็จทันเวลาหรือกBอนเวลาท่ีกําหนด 

20  คะแนน 
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ความรู2ความสามารถ/Knowledge and Ability 

หัวข2อประเมิน/Items 
3. ความรู2ความสามารถทางวิชาการ(Academic Ability) 

นักศึกษามีความรู�ทางวิชาการเพียงพอ  ท่ีจะทํางานตามท่ีได�รับมอบหมาย  
(ในระดับท่ีนักศึกษาจะปฏิบัติได�) 

10  คะแนน 
 

4. ความสามารถในการเรียนรู2และประยุกต`วิชาการ (Ability to Learn and Apply Knowledge) 
ความรวดเร็วในการเรียนรู�  เข�าใจข�อมูล  ขBาวสาร  และวิธีการทํางาน  ตลอดจนการนําความรู�ไป
ประยุกต@ใช�งาน 

10  คะแนน 
 

5. ความรู2ความชํานาญด2านปฏิบัติการ (Practical  Ability) 
เชBน  การปฏิบัติงานในภาคสนาม  ในห�องปฏิบัติการ 

10  คะแนน 
 

6. วิจารณญาณและการตัดสินใจ (Judgment and Decision Making) 
ตัดสินใจได�ดี  ถูกต�อง รวดเร็ว  มีการวิเคราะห@  ข�อมูลและปSญหาตBาง ๆ อยBางรอบคอบกBอนการ
ตัดสินใจ  สามารถแก�ปSญหาเฉพาะหน�า  สามารถไว�วางใจให�ตัดสินใจได�ด�วยตัวเอง 

10  คะแนน 
 

7. การจัดการและวางแผน (Management and Planning) 
 
 

10  คะแนน 
 

8. ทักษะการส่ือสาร (Communication  Skills) 
ความสามารถในการติดตBอสื่อสาร  การพูด  การเขียน  และการนําเสนอ  (Presentation)  สามารถ
สื่อให�เข�าใจได�งBาย  เรียบร�อย  ชัดเจน  ถูกต�อง  รัดกุม  มีลําดับข้ันตอนท่ีดี  ไมBกBอให�เกิดความสับสน
ตBอการทํางาน  รู�จักสอบถาม  รู�จักชี้แจงผลการปฏิบัติงานและข�อขัดข�องให�ทราบ 

10  คะแนน 
 

9. การพัฒนาด2านภาษาและวัฒนธรรมต�างประเทศ (Foreign  Language and Cultural 
Development)เชBน ภาษาอังกฤษ  การทํางานกับชาวตBางชาติ 
 

10  คะแนน 
 

10. ความเหมาะสมต�อตําแหน�งงานท่ีได2รับมอบหมาย (Suitability for Job Position) 
สามารถพัฒนาตนเองให�ปฏิบัติงานตาม Job Position และ Job Description ท่ีมอบหมายได�
อยBางเหมาะสมหรือตําแหนBงงานนี้เหมาะสมกับนักศึกษาคนนี้หรือไมBเพียงใด 

10  คะแนน 
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ความรับผิดชอบต�อหน2าท่ี/Responsibility 

หัวข2อประเมิน/Items 
11. ความรับผิดชอบและเปpนผู2ท่ีไว2วางใจได2 (Responsibility and Dependability) 

ดําเนินงานให�สําเร็จลุลBวงโดยคํานึงถึงเป_าหมาย  และความสําเร็จของงานเป�นหลักยอมรับผลท่ีเกิด
จากการทํางานอยBางมีเหตุผล  สามารถปลBอยให�ทํางาน (กรณีงานประจํา) ได�โดยไมBต�องควบคุมมาก
จนเกินไป ความจําเป�นในการตรวจสอบข้ันตอนและผลงานตลอดเวลาสามารถไว�วางในให�
รับผิดชอบงานท่ีมากกวBาเวลาประจําสามารถไว�วางใจได�แทบทุกสถานการณ@หรือในสถานการณ@
ปกติเทBานั้น 

10  คะแนน 
 

12. ความสนใจ  อุตสาหะในการทํางาน (Interest in  Work) 
ความสนใจและความกระตือรือร�นในการทํางาน  มีความอุตสาหะ  ความพยายาม ความต้ังใจท่ีจะ
ทํางานได�สําเร็จ  ความมานะบากบ่ัน  ไมBยBอท�อตBออุปสรรคและปSญหา 

10  คะแนน 
 

13. ความสามารถเริ่มต2นทํางานได2ด2วยตนเอง (Initiative or Self Starter) 
เม่ือได�รับคําชี้แนะ  สามารถเริ่มทํางานได�เอง  โดยไมBต�องรอคําสั่ง (กรณีงานประจํา)  เสนอตัวเข�า
ชBวยงานแทบทุกอยBาง  มาขอรับงานใหมB ๆ ไปทํา ไมBปลBอยเวลาวBางให�ลBวงเลยไปโดยเปลBาประโยชน@ 

10  คะแนน 
 

14. การตอบเสนอต�อการส่ังการ (Responsibility and Dependability) 
ยินดีรับคําสั่ง คําแนะนํา คําวิจารณ@  ไมBแสดงความอึดอัดใจ  เม่ือได�รับคําติเตือนและวิจารณ@  ความ
รวดเร็วในการปฏิบัติตามคําสั่ง  การปรับตัวปฏิบัติตามคําแนะนํา ข�อเสนอแนะและวิจารณ@ 

10  คะแนน 
 

ลักษณะส�วนบุคคล/Personality 

หัวข2อประเมิน/Items 
15. บุคลิกภาพและการวางตัว (Personality) 

มีบุคลิกภาพและวางตัวได�เหมาะสม เชBน ทัศนคติ วุฒิภาวะ  ความอBอนน�อมถBอมตน  การแตBงกาย 
กิริยาวาจา  การตรงตBอเวลา และอ่ืน ๆ 

10  คะแนน 
 

16. มนุษยสัมพันธ` (Interpersonal Skills) 
สามารถรBวมงานกับผู�อ่ืน  การทํางานเป�นทีม  สร�างมนุษย@สัมพันธ@ได�ดี  เป�นท่ีรักใครBชอบพอของ
ผู�รBวมงาน  เป�นผู�ท่ีชBวยกBอให�เกิดความรBวมมือประสานงาน 

10  คะแนน 
 

17. ความมีระเบียบวินัย  ปฏิบัติตามวัฒนธรรมขององค`กร (Discipline and Adaptability to 
Formal  Organization) 
ความสนใจเรียบรู�  ศึกษา  กฎระเบียบ นโยบายตBาง ๆ และปฏิบัติตามโดยเต็มใจการปฏิบัติตาม
ระเบียบบริหารบุคคล (การเข�างาน  ลางาน)  ปฏิบัติตามกฎการรักษาความปลอดภัยในโรงงาน  
การควบคุมคุณภาพ 5ส  และอ่ืน ๆ 

10  คะแนน 
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18. คุณธรรมและจริยธรรม (Ethics and Morality) 
มีความซ่ือสัตย@  สุจริต  มีจิตใจสะอาด  รู�จักเสียสละ  ไมBเห็นแกBตัว  เอ้ือเฟcdอชBวยเหลือคนอ่ืน 
 

10  คะแนน 
 

โปรดให2ข2อคิดเห็นท่ีเปpนประโยชน`แก�นักศึกษา/Please give Comments on the student 

จุดเดBนของนักศึกษา/Strength ข�อควรปรับปรุงของนักศึกษา/Improvement 
  

หากนักศึกษาผู�นี้สําเร็จการศึกษาแล�ว  ทBานจะรับเข�าทํางานในสถานประกอบการนี้หรือไมB (หากมีโอกาสเลือก) 
One this student graduate, will you be interested to offer him/her a job? 

�รับ/Yes 

�ไมBแนBใจ/Not Sure 

�ไมBรับ/No 
 

ข2อคิดเห็นเพ่ิมเติม/Other  Comments 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….… 

ลงชื่อ/Evaluator’ Signature …………………………………………………………  

         (……………………………………………………….) 

 ตําแหนBง/Position  …………………………………………………………… 

 วันท่ี/Date     ……………………………………………………………. 

 

หมายเหตุ :   หากโครงการฯ ไมBได�รับแบบประเมินนี้ 

  ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด  นักศึกษา 

  จะไมBผBานการประเมินผล 

สําหรับเจ2าหน2าท่ีสหกิจศึกษา/Co-op Staff only 

คะแนนรวม  ข�อ 1 – 2   = ____÷1 =____คะแนน 

คะแนนรวม  ข�อ 3 – 10 = ____÷4 =____คะแนน 

คะแนนรวม ข�อ 11 – 14 = ____÷2 =____คะแนน 

คะแนนรวม ข�อ 15 – 18 = ____÷2 =____คะแนน 

                              รวม = ________คะแนน 


