
 
                    ศูนยสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
                    Co-operative Education Center Lampang Rajabhat University 

       
 

        แบบประเมินนักศกึษาสหกิจศึกษาโดยสถานประกอบการ 
 
 คําช้ีแจง 1. ผูใหขอมูลในแบบประเมินนี ้ควรเปนหัวหนางาน (Job Supervisor) ของนักศึกษาสหกิจศึกษาหรือ  
                ผูท่ีรับมอบหมายใหทําหนาท่ีแทน 
 
    2. แบบประเมินผลนี ้มีท้ังหมด 2 ตอน  

ตอนท่ี 1 จํานวน 20 ขอ  
ตอนท่ี 2 จํานวน 5 ขอ  
โปรดใหขอมูลทุกขอ เพื่อความสมบูรณของการประเมินผล  

 
3. โปรดใหคะแนนในชอง       หรือแสดงความคิดเห็น ในแตละหัวขอการประเมิน หากไมสามารถ  
    ใหความคิดเห็น กรุณาใสเคร่ืองหมาย - และ โปรดใหความคิดเห็นประกอบเพ่ิมเติม (ถามี)  
4. เม่ือหัวหนางานดําเนินการประเมินผลแลวเสร็จ กรุณานําเอกสารใสซองและประทับ “ปกปด”  
    และใหนักศึกษานําสงอาจารยนิเทศ ภายในเวลาท่ีกําหนด 

 
 เรียน ผูอํานวยการศูนยสหกิจศึกษา  

สถานประกอบการ/หนวยงาน ขอแจงผลประเมินการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษาดังนี้  

ช่ือ – นามสกุลนักศึกษา (Student Name).........................................................................................................................................  

รหัสประจาตัว (Student ID)................................................................................................................................................................  

คณะ (Faculty)..........................................................................สาขาวิชา (Major)..............................................................................  

ช่ือสถานประกอบการ (Employer Name)..........................................................................................................................................  

ช่ือ – นามสกุล ผูประเมิน (Evaluator Name)....................................................................................................................................  

ตําแหนง (Position) ............................................................แผนก (Department).............................................................................  

โทรศัพท (Tel.) ….……………….………โทรสาร (Fax.) .....................................e-mail.................................................................………. 
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ตอนท่ี 1 

คําช้ีแจง โปรดแสดงความคิดเห็นตอการปฏิบัติงานของนักศึกษา ตามเกณฑประเมินดังตอไปนี้ 

หัวขอประเมิน 

ผลสําเร็จของงาน (Work achievement) 

1. ปริมาณงาน (Work output)  
   ปริมาณงานท่ีทําสําเร็จ เทียบกับท่ีไดรับมอบหมายหรือความคาดหมาย 

(ในระดับท่ีนักศึกษาจะปฏิบัติได) และเทียบกับนักศึกษาทั่วๆ ไป 
10 คะแนน 
 

2. คุณภาพงาน (Work quality) 

   ทํางานไดถูกตองครบถวนสมบูรณ มีความเรียบรอย และรอบคอบ งานไมเกิดปญหาตามมา 
งานไมคางคา ทํางานเสร็จทันเวลาหรือกอนเวลาที่กําหนด  
 

10 คะแนน 
 

3. ความรูความสามารถทางวิชาการ (Academic knowledge)  

นักศึกษามีความรูทางวิชาการเพียงพอที่จะทางานตามท่ีไดรับมอบหมายหรือไม                 

(ในระดับท่ีนักศึกษาจะปฏบัิติได) สําหรับพ้ืนฐานความรูที่เรียนมาจากมหาวิทยาลัย  
10 คะแนน 
 

4. ความรูความชํานาญดานการปฏิบัติการ (Career expertise)  

   เชน การปฏิบัติการ การใชโปรแกรมคอมพิวเตอร เปนตน 10 คะแนน 
 

5. ความสนใจ อุตสาหะในการทํางาน (Interest and enthusiasm)  

   ความสนใจและความกระตือรือรนในการทํางาน มีความอุตสาหะ ความพยายาม          

ความต้ังใจท่ีจะทํางานไดสําเร็จ ความมานะบากบั่น ไมยอทอตออุปสรรคและปญหา  
10 คะแนน 
 

6. ความสามารถในการเรียนรูและการประยุกตใช (Learning and applied 

knowledgeable ability)  

   ความรวดเร็วในการเรียนรู เขาใจขอมูล ขาวสาร และวิธกีารทํางาน ตลอดจนการ              

นําความรูไปประยุกตใชงาน  
 

10 คะแนน 
 

7.วิจารณญาณและการตัดสินใจ (Judgment and decision)  

  ตัดสินใจ ถูกตอง รวดเร็ว วิเคราะหขอมูลและปญหาตางๆ อยางรอบคอบกอนการตัดสินใจ

สามารถแกปญหาเฉพาะหนาสามารถไววางใจใหตัดสินใจไดดวยตนเอง 

 

 
 

10 คะแนน 
 

8. การแสดงความคิดเห็น (Opinion and viewpoint)  
    การแสดงความเห็นที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน การเสนอแนะขอคิดเห็นท่ีตนตองการซึ่งอยู
บนพ้ืนฐานของการปฏิบัติงานนั้น ๆ 

10 คะแนน 
 



9. การจัดการและวางแผน (Management and planning)  
      การจัดการและการวางแผนการปฏิบัติงานใหเปนข้ันตอน โดยสามารถลําดับความสําคัญ

ของงานไดอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลท่ีดีได 
10 คะแนน 
 

10. การตอบสนองตอการส่ังการ (Responsiveness to supervision and advice)  

     ยินดีรับคําส่ัง คําแนะนํา และคําวิจารณ  ไมแสดงความอึดอัดใจ เม่ือไดรับคําติเตือน       

และวิจารณ มีความรวดเร็วในการปฏิบัติตามคําสั่ง การปรับตัวปฏิบัติตามคําแนะนํา

ขอเสนอแนะและวจิารณ  

10 คะแนน 
 

11. ทักษะการสื่อสาร รวมการพูดและเขียน (Communicative, spoken and written 

skills)  

    ความสามารถในการติดตอสื่อสารการพูดและการเขียนสามารถส่ือใหเขาใจไดงายเรียบรอย 
ชัดเจน ถูกตอง รัดกุม มีลําดับขั้นตอนที่ดี ไมกอใหเกิดความสับสน ตอการทํางาน รูจักสอบถาม 
รูจักช้ีแจงผลการปฏิบัติงานและขอขัดของใหทราบ  

10 คะแนน 
 

12. ความเหมาะสมตอตําแหนงงานท่ีไดรับมอบหมาย (Placement suitability)  

สามารถพัฒนาตนเองใหปฏิบัติตามหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายไดเปนอยางด ี

 

 
 

10 คะแนน 
 

ลักษณะสวนบุคคล (Personality) 

13. บุคลิกภาพและการวางตัว (Personality, dress and conduct at work)  

มีบุคลิกภาพวางตัวไดเหมาะสม ความออนนอมถอมตน การแตงกาย กิริยาวาจา  
การตรงตอเวลา และอื่นๆ  

10 คะแนน 
 

14. เจตคติในการปฏิบัติงาน (Attitude to work) 

      มีทัศนคติที่ดีตองานที่ตนเองไดรับมอบหมาย 10 คะแนน 
 

15. ความมั่นใจในตนเอง (Self – confidence)  

     มีความม่ันใจในการตัดสินใจของตนเอง ซึ่งอยูบนพื้นฐานของความถูกตองในการปฏิบัติงาน

นั้น ๆ 

10 คะแนน 
 

16. ความคิดสรางสรรค (Creativity) 

    การเสนอความคิดเห็นอยูตลอดเวลา คิดหาวิธีทํางานใหมในแนวทางท่ีดีกวาๆเสมอ 

 

 
 

10 คะแนน 
 

17. ความรับผิดชอบและเปนผูไววางใจได (Responsibility and reliability)  
     ดําเนินงานใหสําเร็จลุลวงโดยคํานึงถึงเปาหมาย และความสําเร็จของงานเปนหลัก    

ยอมรับผลที่เกิดจากการทํางานอยางมีเหตุผล สามารถใหทํางาน (กรณีงานประจํา) ไดโดยไมตอง

ควบคุมตรวจสอบขั้นตอน และผลงานตลอดเวลา 

  
10 คะแนน 
 



18. ความมีระเบียบวินัย การปรับตัวใหเขากับวัฒนธรรมขององคกร  

     (Internalization of corporate culture and compliance with corporate  
discipline) ความสนใจเรียนรู ศึกษา กฎระเบียบ นโยบายตางๆ และปฏิบัติตามโดยเต็มใจ  
ปฏิบัติตามระเบียบบริหารงานบุคคล (การเขางาน ลางาน) ปฏิบัติตามกฎ การควบคุม   
คุณภาพ 5 ส รวมถึงความสามารถในการปรับตัวใหเขากับวัฒนธรรมองคกร 

10 คะแนน 
 

19. มนุษยสัมพันธและการทํางานรวมกับผู อ่ืน (Interpersonal relations and 

teamwork)  

     สามารถรวมงานกับผูอื่น การทํางานเปนทีม สรางมนุษยสัมพันธไดดี เปนท่ีรักใครของ
ผูรวมงาน เปนผูท่ีชวยกอใหเกิดความรวมมือประสานงานในการทํางาน 

10 คะแนน 
 

20. คุณธรรมและจริยธรรม (Moral and ethical awareness)  

     มีความซื่อสัตย สุจริต มีจิตใจสะอาด รูจักเสียสละ ไมเห็นแกตัว เอื้อเฟอชวยเหลือผูอื่น  10 คะแนน 
 

รวมคะแนน  

 
 
 
ตอนท่ี 2  กรุณาใหขอคิดเห็นที่เปนประโยชนตอนกัศึกษา(Please give comments on the student)  
 

1. ผลการประเมินโดยรวมในการปฏิบัติสหกิจศึกษาของนักศึกษาผูน้ี อยูในระดับใด (โปรดทําเคร่ืองหมาย  ในชอง        ) 

ดีเยี่ยม  ผลการปฏิบัติงานอยูในระดับท่ีดีเดนสูงกวามาตรฐานมากในทุกดาน  

ดีมาก   ผลการปฏิบัติงานอยูในระดับท่ีสูงกวามาตรฐานเปนสวนใหญ  

เปนที่พอใจ  ผลการปฏิบัติงานอยูในระดับมาตรฐาน และเปนท่ีนาพอใจ  

ตองปรับปรุง ผลการปฏิบัติงานอยูในระดับตองปรับปรุง ทําไดไมดีครบถวนตามขอกําหนด  

ไมเปนที่นาพอใจ  ผลการปฏิบัติงานช้ีใหเห็นอยางชัดเจนวาตํ่ากวาระดับท่ียอมรับได ชัดเจน  

 

หมายเหตุ : นักศึกษาจะไมผานการฝกงาน หากไดรับผลการประเมินอยูในระดับไมเปนท่ีพอใจ 

 
 
 
 
 
 
 



2. ลักษณะโดยรวมเก่ียวกับการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา 
2.1 จุดเดนของนักศึกษา (Strength)  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
2.2 ขอควรปรับปรุงของนักศึกษา (Improvement)  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
3. เม่ือนักศึกษาผูน้ีสําเร็จการศึกษาแลว ทานยินดีรับเขาในสถานประกอบการแหงนี้หรือไม (หากมีโอกาสเลือก)  
 
 รับ   ไมแนใจ    ไมรับ   
 
4. ในปตอไป สถานประกอบการ/หนวยงาน ยินดีสนับสนุนการรับนักศึกษาสหกิจศึกษาเขาปฏิบัติงานหรือไม  
 
 รับ    ไมแนใจ   ไมรับ  
 
5.ขอเสนอสําหรับการปรับปรุงการดําเนินงานของศูนยสหกิจศึกษา คณะ หรือสาขาวิชา มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

 

 

ลงช่ือ …………………………………………………………  

(.................................................................) 

    ตําแหนง ……………………………………………………………... 

       วันท่ี …………………………………………………………………. 

 


