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ผลส ำเร็จของงำน/Work Achievement 
 

หัวข้อประเมิน/Items 
 
1. ปริมำณงำน (Quantity of Work) 

ปริมาณงานท่ีปฏิบัตสิ าเร็จตามหนา้ที่หรือตามทีไ่ด้รบัมอบหมายภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

(ในระดับที่นักศึกษาจะปฏิบัตไิด้) และเทียบกับนักศึกษาทั่วๆไป 

 
 
2. คุณภำพงำน (Quality of Work) 

ท างานได้ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ ์มีความประณตีเรยีบร้อย มีความรอบคอบ 

ไม่เกดิปัญหาติดตามมา งานไม่ค้าง ท าเสร็จทันเวลาหรือก่อนเวลาก าหนด 

 

5 คะแนน  

แบบประเมินผลกำรปฏิบัติงำนนักศึกษำสหกิจศึกษำ 
Cooperative Education Student Performance Appraisal  

 

เอกสำร Coop-F.04 
แก้ไขครั้งที่ 03 
เริ่มใช้ 16 กุมภาพันธ์ 2558 
ภาคการศึกษาท่ี.................. 

 

ค ำชี้แจง 1.ผู้ให้ข้อมูลในแบบประเมินนี้ต้องเป็นผู้นเิทศ/พนักงานท่ีปรึกษา (Job Supervisor) ของนักศึกษาสหกิจศึกษาหรือ   
              บุคคลที่ได้รับมอบหมายให้ท าหน้าท่ีแทน 
 2.แบบประเมินผลนี้มีทั้งหมด 20 ข้อ โปรดให้ข้อมูลครบทุกข้อ เพื่อความสมบรูณ์ของการประเมินผล 
 3.โปรดให้คะแนนในช่อง       ในแต่ละหัวข้อการประเมิน หากไม่มขี้อมูลให้ใส่เครื่องหมาย –   และโปรดให้  

              ความคิดเห็น (เพิ่มเติม) ถ้ามี (5= มำกที่สุด   4=มำก  3=ปำนกลำง 2=น้อย 1= น้อยที่สุด) 

 4.เมื่อประเมินผลเรียบร้อยแล้ว โปรดน าเอกสารนี้ใส่ซองประทับตรา “ลับ” และให้นักศึกษาน าส่งงานสหกิจศึกษา         
              ของคณะ/วิทยาลัย  มหาวิทยาลัยนครพนม 

ข้อมูลทั่วไป/Work Term Information 

ช่ือ-นามสกลุนักศึกษา/Student Name_________________________________________________________________ 

รหัสประจ าตัว/ID No.__________ ___________________สาขาวิชา/School__________________________________ 

คณะ/วิทยาลยั/Faculty/College______________________________________________________________________ 

ช่ือสถานประกอบการ/Employer Name________________________________________________________________ 

ช่ือ-นามสกลุ ผู้ประเมิน/Evaluator Name_______________________________________________________________ 
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ควำมรู้ ควำมสำมำรถ /Knowledge and Ability 
 

หัวข้อประเมิน/Items 
3. ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ( Academic  Ability ) 

นักศึกษามีความรู้ทางวิชาการเพียงพอ ท่ีจะท างานตามที่ได้รับมอบหมาย 

(ในระดับที่นักศึกษาจะปฏิบัตไิด้)   

 
4. ควำมสำมำรถในกำรเรียนรู้ และประยุกต์วิชำกำร ( Ability to Learn and Apply Knowledge ) 

ความรวดเร็วในการเรียนรู้ เข้าใจข้อมูล ข่าวสาร และวิธีการท างาน ตลอดจน 

การน าความรู้ ไปประยุกต์ ใช้งาน 

 
5. ควำมรู้ ควำมช ำนำญ ด้ำนกำรปฏิบัติงำน ( Practical Ability ) 

เช่น การปฏิบัติงานในภาคสนาม ในห้องปฏิบัติการ 

 
 
6. วิจำรณญำณและกำรตัดสินใจ ( Judgment and Decision Making ) 

ตัดสินใจไดด้ี ถูกต้อง รวดเร็ว มีการวิเคราะห์ข้อมลู และปญัหาตา่งๆ อย่างรอบคอบ 

ก่อนการตัดสินใจ สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้า สามารถไว้วางใจใหต้ัดสินใจ ได้ด้วยตนเอง 

 
7. กำรวำงแผนและกำรจัดกำร ( Planning and Management ) 

ความสามารถในการวางแผน และจัดการสิ่งที่ไดร้ับมอบหมาย ให้ส าเร็จตามเป้าหมาย 

 

 

8. ทักษะกำรสื่อสำร ( Communication Skill ) 

ความสามารถในการติดต่อสื่อสาร การพูด การเขียน และการน าเสนอ (Presentation) 

สามารถสื่อสารให้เข้าใจได้ง่าย เรยีบร้อย ชัดเจน ถูกต้อง รัดกมุ มีล าดับขั้นตอนท่ีดี 

ไม่ก่อให้เกิดความสับสนต่อการท างาน รู้จักสอบถาม รู้จักช้ีแจง ผลการปฏิบัติงานและข้อขัดข้องให้ทราบ 

 
9. กำรพัฒนำด้ำนภำษำ และวัฒนธรรมต่ำงประเทศ ( Foreign language and Cultural Development ) 

เช่น ภาษาอังกฤษ  การท างานกับชาวต่างชาติ 
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หัวข้อประเมิน/Items 
10. ควำมเหมำะสม ต่อต ำแหน่งงำนที่ได้รับมอบหมำย ( Suitability for Job Position ) 

ความสามารถพัฒนาตนเองให้ปฏบิัติงานตาม Job Position และ Job Description ที่มอบหมาย 

ได้อย่างเหมาะสม หรือต าแหน่งงานนี้ เหมาะสมกับนักศึกษา คนนี้ หรือไมเ่พียงใด  

 

ควำมรับผิดชอบต่อหน้ำที่ / Responsibility 
 

หัวข้อประเมิน/Items 

11. ควำมรับผิดชอบ และเป็นผู้ที่ไว้วำงใจได้ ( Responsibility and Dependability )  

ด าเนินงานให้ส าเร็จลุล่วงโดยค านงึถึงเป้าหมาย และความส าเรจ็ของงานเป็นหลัก  

ยอมรับผลที่เกดิจากการท างานอยา่งมีเหตผุล สามารถปล่อยให้ท างาน (กรณีงานประจ า) 

ได้โดยไม่ต้องควบคุมมากจนเกินไป ความจ าเป็นในการตรวจสอบขัน้ตอน และผลงาน 

ตลอดเวลา สามารถไว้วางใจให้รับผิดชอบงานท่ีมากกว่าเวลาท างานประจ า สามารถไว้วางใจได้ 

แทบทุกสถานการณ์ หรือในสถานการณ์ปกติ เท่านั้น 

12. ควำมสนใจ อุตสำหะในกำรท ำงำน ( Interest in Work )  

ความสนใจ และความกระตือรือรน้ในการท างาน มีความอุตสาหะ ความพยายาม 

ความตั้งใจที่จะท างานให้ส าเร็จ ความมานะบากบั่น ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคและปัญหา 

13. ควำมสำมำรถเร่ิมต้นท ำงำนได้ด้วยตนเอง ( Initiative or Self Starter )  

เมื่อไดร้ับค าชี้แนะ สามารถเริม่ท างานได้เอง โดยไมต่้องรอค าสั่ง (กรณีงานประจ า) เสนอตัวเข้า 

ช่วยงานแทบทุกอย่าง มาขอรับงานใหม่ๆ ไปท า ไม่ปล่อยเวลาว่างให้ล่วงเลยไป โดยเปล่าประโยชน์ 

14. กำรตอบสนองต่อกำรสั่งกำร  ( Response and Supervision )  

ยินดีรับค าสั่ง ค าแนะน า ค าวิจารณ์ ไม่แสดงความอึดอัดใจ เมื่อไดร้บัค าติเตยีนและค าวิจารณ์ 

มีความรวดเร็วในการปฏิบัติงานตามค าสั่ง การปรับตัวปฏิบัติตามค าแนะน า ข้อเสนอแนะและค าวิจารณ ์

 
ลักษณะส่วนบุคคล / Personality 
 

หัวข้อประเมิน/Items 
15. บุคลิกภำพและกำรวำงตัว ( Personality )  

มีบุคลิกภาพและวางตัวไดเ้หมาะสม เช่น ทัศนคติ วุฒิภาวะ ความออ่นน้อมถ่อมตน 

การแต่งกาย กิริยาวาจา การตรงตอ่เวลา และอื่นๆ 
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หัวข้อประเมิน/Items 
16. มนุษย์สัมพันธ์ ( Interpersonal Skills )  

สามารถร่วมงานกับผู้อื่น การท างานเป็นทีม สรา้งมนุษย์สมัพันธ์ไดด้ี เป็นที่รักใคร่ 

ชอบพอของผู้ร่วมงาน เป็นผู้ที่ช่วยก่อให้เกิดความร่วมมือประสานงาน 

17. ควำมมีระเบียบวินัย ปฏิบัติตำมวัฒนธรรมองค์กร ( Discipline and Adaptability to Formal Organization )  

ความสนใจเรียนรู้ ศึกษา กฎระเบยีบ นโยบายต่างๆ และปฏิบัตติาม โดยเตม็ใจ การปฏิบัติตามระเบียบ 

บริหารงานบุคคล (การเข้างาน การลางาน) ปฏิบัตติามกฎ กติกา การรักษาความปลอดภัยในโรงงาน  

การควบคุม คณุภาพ 5 ส และอื่นๆ 

18. คุณธรรม และจริยธรรม ( Ethics and Morality  )  

มีความซื่อสตัย์ สจุริต มีจิตใจสะอาด รู้จักเสียสละ ไม่เห็นแก่ตัว มีจิตสาธารณะ เอื้อเฟื้อช่วยเหลือผู้อื่น 
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19. โปรดให้ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์แก่นกัศึกษำ / Please give comments to the Student.  

จุดเด่นของนกัศึกษำ / Strength  ข้อควรปรับปรุงของนักศึกษำ / Improvement  

  

  

  

  

  

  

หำกนักศึกษำผู้นี้ส ำเร็จกำรศึกษำแล้ว ท่ำนจะรับเข้ำท ำงำน ในสถำนประกอบกำรนี้หรือไม่ (หำกมีโอกำสเลือก) 

One this student graduates, Will you be interested to offer him/her a job? 

 

   รับ/ Yes                                      ไม่แน่ใจ / Not Sure                                       ไม่รับ / No 

 

20.สรุปโดยภำพรวม ท่ำนมีควำมคิดเห็นต่อคุณภำพนักศึกษำ คนนี้ อยู่ในระดับใด 

 

   5 = ยอดเยี่ยม (Outstanding)      4 = ดีมาก (Very Good)     3 = พอใช้ (Satistactory) 

   2 = คาบเส้น (Marginal)      1 = ไม่เป็นท่ีพอใจ (Unsatistactory) 

ข้อคิดเห็นเพ่ิมเติม/Other Comments 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 

ลงช่ือ/Evaluator’s Signature_____________________  

                                    (_____________________) 

ต าแหน่ง/Position______________________________ 

วันท่ี/Date____________________________________ 

ส าหรับเจ้าหน้าท่ีสหกิจศึกษา คณะ/วิทยาลัย 
Co-Op staff only 

คะแนนข้อ 1-20 =___________คะแนน 
รวม    =__________ คะแนน 
                100 

 หมำยเหตุ : หำกงำนสหกิจศึกษำ คณะ/วิทยำลัย ไม่ได้รับแบบประเมินนี้  
ภำยในเวลำที่ก ำหนด  

นักศึกษำจะไม่ผ่ำนกำรประเมิน 
 


