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Coop - PSRU11สหกิจศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
156 หมู 5 ตําบลพลายชุมพล อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศัพท/โทรสาร 0-5526-7077 อีเมล coop.psru@gmail.com เว็บไซต http://asqa.psru.ac.th

แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา
(สําหรับสถานประกอบการ)

คําช้ีแจง
1. ผูใหขอมูลในแบบประเมินน้ีตองเปนพนักงานท่ีปรึกษา (Job supervisor) ของนักศึกษาสหกิจศึกษาหรือบุคคลท่ีไดรับ

มอบหมายใหทําหนาท่ีแทน
2. แบบประเมินผลน้ีมีท้ังหมด 17 ขอ โปรดใหขอมูลครบทุกขอ เพ่ือความสมบูรณของการประเมิน
3. โปรดใหคะแนนในชอง             ในแตละหัวขอการประเมิน โปรดกรอกคะแนนใหครบทุกขอ เพ่ือความสมบูรณ

ของการประเมินผล
4. เมื่อประเมินผลเรียบรอยแลว โปรดนําเอกสารน้ีใสซองประทับตรา “ลับ” หรือลงนามกํากับบริเวณรอยปดผนึก

และนําสงมายังงานสหกิจศึกษาภายใน 1 สัปดาห หลังจากส้ินสุดการปฏิบัติงาน

การจัดสง ใหนักศึกษานํามาสงงานสหกิจศึกษาหรือสถานประกอบการนําสงทางไปรษณีย

ขอมูลท่ัวไป
ช่ือ-นามสกุลนักศึกษา ........................................................................................ รหัสประจําตัว……………………………………………………
สาขาวิชา................................................................................................คณะ..........................................................................................
ช่ือสถานประกอบการ …………………………….……….……………………………………………………………………………………………………………
ช่ือ-นามสกุลผูประเมิน…………………………….……….……………ตําแหนง..................................................................................................
แผนก........................................................................................................................................................................................................
ผลสําเร็จของงาน

คําช้ีแจงในการกรอกคะแนน : 1 - 5 = ควรปรับปรุง 6 - 10 = พอใช
11 – 15 = ดี 16 – 20 = ดีมาก

หัวขอประเมิน
1. ปริมาณงาน 20 คะแนน

ปริมาณงานท่ีปฏิบัติสําเร็จ ตามหนาท่ีหรือตามท่ีไดรับมอบหมายภายในระยะเวลาท่ีกําหนด
(ในระดับท่ีนักศึกษาสหกิจศึกษาจะปฏิบัติได ) และเทียบกับนักศึกษาท่ัว ๆ ไป

2. คุณภาพงาน 20 คะแนน
ทํางานไดถูกตองครบถวนสมบูรณ มีความประณีตเรียบรอย มีความรอบคอบ ไมเกิดปญหาตามมา
งานไมคาง ทํางานเสร็จทันเวลาหรือกอนเวลาท่ีกําหนด
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ความรูความสามารถ

คําช้ีแจงในการกรอกคะแนน : 1 = ควรปรับปรงุ 2 = พอใช 3 = ดี 4 = ดีมาก

หัวขอประเมิน
1. ความรูความสามารถทางวิชาการ 4 คะแนน

นักศึกษาสหกิจศึกษามีความรูทางวิชาการเพียงพอท่ีจะปฏิบัติงาน ตามท่ีไดรับมอบหมาย

2. ความสามารถในการเรียนรูและประยุกตวิชาการ 4 คะแนน
ความรวดเร็วในการเรียนรู เขาใจขอมูล ขาวสาร และวิธีการทํางาน ตลอดจนการนํา ความรูไป
ประยุกตใชงาน

3. ความรูความชํานาญดานปฏิบัติการ 4 คะแนน
เชน การปฏิบัติงานในภาคสนาม ในหองปฏิบัติการ เปนตน

4. วิจารณญาณและการตัดสินใจ 4 คะแนน
มีการวิเคราะหขอมูลและปญหาตางๆ อยางรอบคอบกอนการตัดสินใจ  ทําใหตัดสินใจไดดี ถูกตอง
รวดเร็ว สามารถแกปญหาเฉพาะหนาไดดี  และสามารถไววางใจใหตัดสินใจไดดวยตนเอง

5. ทักษะการส่ือสาร 4 คะแนน
ความสามารถในการติดตอส่ือสาร การพูด การเขียน และการนําเสนอ (Presentation) สามารถส่ือ
ใหเขาใจไดงาย ชัดเจน ถูกตอง รัดกุม มีลําดับข้ันตอนท่ีดี ไมกอใหเกิดความสับสนตอการทํางาน รูจัก
สอบถาม รูจักช้ีแจงผลการปฏิบัติงานและขอขัดของใหทราบ

6. ความสามารถทางภาษาตางประเทศ / วัฒนธรรมตางประเทศ 4 คะแนน
ความสามารถในการใชภาษาตางประเทศ เชน ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ในการปฏิบัติงานและ
ติดตอส่ือสาร ตลอดจนมีความเขาใจและการปรับตัวใหเขากับการทํางานกับชาวตางประเทศ

7. ความเหมาะสมกับตําแหนงงานท่ีไดรับมอบหมาย 4 คะแนน
นักศึกษาสหกิจศึกษาพัฒนาตนเองใหปฏิบัติงานตามตําแหนงงาน
(Job position) และลักษณะงาน (Job description) ท่ีไดรับมอบหมายไดอยางเหมาะสม
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ความรูความสามารถ

คําช้ีแจงในการกรอกคะแนน : 1 = ควรปรับปรงุ 2 = พอใช 3 = ดี 4 = ดีมาก

หัวขอประเมิน
1. ความรูความสามารถทางวิชาการ 4 คะแนน

นักศึกษาสหกิจศึกษามีความรูทางวิชาการเพียงพอท่ีจะปฏิบัติงาน ตามท่ีไดรับมอบหมาย

2. ความสามารถในการเรียนรูและประยุกตวิชาการ 4 คะแนน
ความรวดเร็วในการเรียนรู เขาใจขอมูล ขาวสาร และวิธีการทํางาน ตลอดจนการนํา ความรูไป
ประยุกตใชงาน

3. ความรูความชํานาญดานปฏิบัติการ 4 คะแนน
เชน การปฏิบัติงานในภาคสนาม ในหองปฏิบัติการ เปนตน

4. วิจารณญาณและการตัดสินใจ 4 คะแนน
มีการวิเคราะหขอมูลและปญหาตางๆ อยางรอบคอบกอนการตัดสินใจ  ทําใหตัดสินใจไดดี ถูกตอง
รวดเร็ว สามารถแกปญหาเฉพาะหนาไดดี  และสามารถไววางใจใหตัดสินใจไดดวยตนเอง

5. ทักษะการส่ือสาร 4 คะแนน
ความสามารถในการติดตอส่ือสาร การพูด การเขียน และการนําเสนอ (Presentation) สามารถส่ือ
ใหเขาใจไดงาย ชัดเจน ถูกตอง รัดกุม มีลําดับข้ันตอนท่ีดี ไมกอใหเกิดความสับสนตอการทํางาน รูจัก
สอบถาม รูจักช้ีแจงผลการปฏิบัติงานและขอขัดของใหทราบ

6. ความสามารถทางภาษาตางประเทศ / วัฒนธรรมตางประเทศ 4 คะแนน
ความสามารถในการใชภาษาตางประเทศ เชน ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ในการปฏิบัติงานและ
ติดตอส่ือสาร ตลอดจนมีความเขาใจและการปรับตัวใหเขากับการทํางานกับชาวตางประเทศ

7. ความเหมาะสมกับตําแหนงงานท่ีไดรับมอบหมาย 4 คะแนน
นักศึกษาสหกิจศึกษาพัฒนาตนเองใหปฏิบัติงานตามตําแหนงงาน
(Job position) และลักษณะงาน (Job description) ท่ีไดรับมอบหมายไดอยางเหมาะสม



หนา้ 3l4

Coop - PSRU11สหกิจศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
156 หมู 5 ตําบลพลายชุมพล อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศัพท/โทรสาร 0-5526-7077 อีเมล coop.psru@gmail.com เว็บไซต http://asqa.psru.ac.th

ความรับผิดชอบตอหนาท่ี
คําช้ีแจงในการกรอกคะแนน : 1 = ควรปรับปรงุ 2 = พอใช 3 = ดี 4 = ดีมาก

หัวขอประเมิน
8. ความสามารถเริ่มตนทํางานไดดวยตนเอง 4 คะแนน

สามารถเริ่มงานท่ีตองรับผิดชอบเปนประจําไดดวยตนเอง โดยไมตองรอคําส่ังตลอดจนมีการเสนอตัว
เขาชวยงานอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจากหนาท่ีประจํา โดยไมปลอยเวลาวางใหเปลาประโยชน

9. ความรับผิดชอบและเปนผูท่ีไววางใจได 4 คะแนน
ดําเนินงานสําเร็จลุลวงโดยคํานึงถึงเปาหมาย และความสําเร็จของงานเปนหลัก ยอมรับผลที่เกิดจาก
การทํางานอยางมีเหตุผล สามารถปลอยใหทํางาน (กรณีงานประจํา) ไดโดยไมตองควบคุมมาก
จนเกินไป

10. ความสนใจ ความอุตสาหะในการทํางาน 4 คะแนน
ความสนใจและความกระตือรือรนในการทํางาน มีความอุตสาหะ ความพยายามความตั้งใจท่ีจะ
ทํางานใหสําเร็จ ความมานะบากบั่น ไมยอทอตออุปสรรค และปญหา

11. การตอบสนองตอการส่ังการ 4 คะแนน
ยินดีรับคําส่ัง คําแนะนํา คําวิจารณ หรือคําตักเตือน รวมท้ังมีความรวดเร็วในการปฏิบัติตามคําส่ัง
และมีความพรอมท่ีจะปรับตัวใหเปนไปตามคําแนะนํา ขอเสนอแนะและวิจารณ

ลักษณะสวนบุคคล
คําช้ีแจงในการกรอกคะแนน : 1 = ควรปรับปรงุ 2 = พอใช 3 = ดี 4 = ดีมาก

หัวขอประเมิน
1. บุคลิกภาพและการวางตัว 4 คะแนน

มีบุคลิกภาพและการวางตัวไดอยางเหมาะสม เชน ทัศนคติ วุฒิภาวะ ออนนอมถอมตน การแตงกาย
กิริยาวาจา การตรงตอเวลา และอ่ืนๆ

2. มนุษยสัมพันธ 4 คะแนน
สามารถรวมงานกับผูอ่ืนไดดี การทํางานเปนทีม สรางมนุษยสัมพันธไดดี เปนท่ีรักใครชอบพอของ
ผูรวมงาน เปนผูท่ีชวยกอใหเกิดความรวมมือประสานงาน

3. ความมีระเบียบวินัย ปฏิบัติตามวัฒนธรรมขององคกร 4 คะแนน
ความสนใจเรียนรู ศึกษา กฎระเบียบ นโยบายตางๆ ขององคกรและปฏิบัติตามโดยเต็มใจ
เชน การปฏิบัติตามระเบียบบริหารงานบุคคล (การเขางาน ลางาน ) ปฏิบัติตามกฎการรักษาความ
ปลอดภัยในโรงงาน การควบคุมคุณภาพ 5 ส และอ่ืนๆ

4.. คุณธรรมและจริยธรรม 4 คะแนน
มีความซื่อสัตย  สุจริต มีนํ้าใจ รูจักเสียสละ ไมเห็นแกตัว เอ้ือเฟอชวยเหลือผูอ่ืน
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โปรดใหขอคิดเห็นท่ีเปนประโยชนแกนักศึกษา

จุดเดนของนักศึกษา ขอควรปรับปรุงของนักศึกษา

ขอคิดเห็นเพิ่มเติม

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

ลงช่ือพนักงานท่ีปรึกษา ...........................................................
(..........................................................)

ตําแหนง ...........................................................
วันท่ี.........เดือน.................พ.ศ.............

หากนักศึกษาผูน้ีสําเร็จการศึกษาแลว ทานจะรับเขาทํางานในสถานประกอบการน้ีหรือไม (หากมีโอกาสเลือก)
(       ) รับ (        ) ไมแนใจ (       ) ไมรับ

สรุปโดยภาพรวมทานมีความคิดเห็นตอคุณภาพนักศึกษาคนน้ีในระดับใด
ควรปรับปรุง พอใช  ดี ดีมาก

สรุปคะแนน

รวม = …………………… คะแนน
คะแนนเต็ม 100 คะแนน คิดเปน 50% = …………………… คะแนน

ลงช่ือ ................................................................... พนักงานท่ีปรึกษา
วันท่ี ....................................................................

หมายเหตุ: หากงานสหกิจศึกษา ไมได
ร ับแบบประเม ินนี้ภายในระยะเวลาท่ี
กําหนด นักศึกษาจะไมผานการประเมินผล
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