
 

KKU IS – COOP09 (สำหรับพ่ีเล้ียง/พนักงานท่ีปรึกษา) 

 

  

สหกิจศึกษา งานสนับสนุนวิชาการและพัฒนานักศึกษา คณะสหวิทยาการ  มหาวิทยาลัยขอนแก่น   

โทรศัพท์ 042-415600 ต่อ 49823  มือถือ  081-2612030 E-mail : umachai@kku.ac.th 

 

แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา  

คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น    สำหรับภาคการศึกษาท่ี............... 
 

คำช้ีแจง        

1. ผู้ให้ข้อมูลในแบบประเมินน้ีต้องเป็นพ่ีเล้ียง/พนักงานท่ีปรึกษา (Job supervisor) ของนักศึกษาสหกิจ

ศึกษาหรือบุคคลท่ีมอบหมายให้ทำหน้าท่ีแทน                                             

2. แบบประเมินผลน้ีมีท้ังหมด 18 ข้อ โปรดให้ข้อมูลครบทุกข้อเพ่ือความสมบูรณ์ของการประเมินผล 

3. โปรดให้คะแนนในช่องว่าง ในแต่ละหัวข้อการประเมิน หากไม่มีข้อมูลให้ใส่เครื่องหมาย ( - )  และ

โปรดให้ความคิดเป็นเพ่ิมเติม (ถ้ามี) 

4. เมื่อประเมินผลเรียบร้อยแล้ว โปรดนำเอกสารนี้ใส่ซองปิดผนึกประทับตรา “ลับ” และนำส่งหรือฝาก

ให้นักศึกษานำส่งกลับมายังอาจารย์ที ่ปรึกษาสหกิจศึกษาสังกัดหลักสูตร/สาขาวิชาของนักศึกษา คณะสห

วิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพ่ือจะได้รวบรวมและดำเนินการประเมินผลในรายวิชาสหกิจศึกษาต่อไป  

 

ข้อมูลท่ัวไป (Work Term Information) 

 

ช่ือ-นามสกุล (นักศึกษา)__________________________________รหัสประจำตัว________________ 

สาขาวิชา/วิชาเอก___________________________________คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 

ช่ือสถานประกอบการ_______________________________________________________________ 

ช่ือ-นามสกุลผู้ประเมิน______________________________________________________________ 

ตำแหน่ง________________________________แผนก____________________________________ 

e-mail: __________________________________________________________________________ 

โทรศัพท์_________________________________โทรสาร__________________________________ 

 

 



 

KKU IS – COOP09 (สำหรับพ่ีเล้ียง/พนักงานท่ีปรึกษา) 
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ผลสำเร็จของงาน / Work Achievement 

หัวข้อประเมิน / Items 

1. ปริมาณงาน (Quantity of work) 

ปริมาณงานท่ีปฏิบัติสำเร็จตามหน้าท่ีหรือตามท่ีได้รับมอบหมายในระยะเวลาท่ีกำหนด  

(ในระดับท่ีนักศึกษาจะปฏิบัติได้) และเทียบกับนักศึกษาท่ัว ๆ ไป 

2. คุณภาพงาน (Quality of work) 

ทำงานได้ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ มีความประณีตเรียบร้อย มีความรอบคอบ     

ไม่เกิดปัญหาติดตามมา งานไม่ค้างคา ทำงานเสร็จทันเวลาหรือก่อนเวลาท่ีกำหนด 

 

ความรู้ความสามารถ / Knowledge and Ability  

หัวข้อประเมิน / Items 

3. ความรู้ความสามารถทางวิชาการ (Academic ability)                                           

นักศึกษามีความรู้ทางวิชาการเพียงพอ ท่ีจะทำงานตามท่ีได้รับมอบหมาย 

       (ในระดับท่ีนักศึกษาจะปฏิบัติได้) 

4. ความสามารถในการเรียนรู้และประยุกต์วิชาการ (ability to learn and apply knowledge) 

ความรวดเร็วในการเรียนรู้ เข้าใจข้อมูล ข่าวสาร และวิธีการทำงาน 

ตอลดจนการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้งาน 

5. ความรู้ความชำนาญด้านปฏิบัติการ (Practical ability) 

เช่น การปฏิบัติงานในภาคสนาม ในห้องปฏิบัติ 

 

6. วิจารณญาณและการตัดสินใจ (Judgement and decision making) 

ตัดสินใจได้ดีถูกต้อง รวดเร็ว มีการวิเคราะห์ ข้อมูลและปัญหาต่าง ๆ อย่างรอบคอบ 

ก่อนการตัดสินใจ สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้า สามารถไว้วางใจให้ตัดสินใจได้ด้วยตนเอง 

7. การจัดการและวางแผน (Organization and planning)  

 

 

20 คะแนน 

 

 

20 คะแนน 

 

 

10 คะแนน 

 

 

10 คะแนน 

 

 
10 คะแนน 

 

 

10 คะแนน 

 

 

10 คะแนน 
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8. ทักษะการส่ือสาร (Communication Skill) 

ความสามารถในการติดต่อส่ือสาร การพูด การเขียน และการนำเสนอ(Presentation)  

สามารถส่ือให้เข้าใจได้ง่าย เรียบร้อย ชัดเจน ถูกต้อง รัดกุม มีลำดับข้ันตอนท่ีดี 

ไม่ก่อให้เกิดความสับสนต่อการทำงาน รู้จัดสอบถาม รู้จัดช้ีแจ้งผลการปฏิบัติงานและข้อข้องให้ทราบ 

9.   การพัฒนาด้านภาษาและวัฒนธรรมต่างประเทศ  

     (Foreign language and cultural development)  

     เช่น ภาษาอังกฤษ การทำงานกับชาวต่างชาติ 

10. ความเหมาะสมต่อตำแหน่งงานท่ีได้รับมอบหมาย  (Suitability for Job position) 

     สามารถพัฒนาตนเองให้ปฏิบัติงานตาม Job position และ Job description ท่ีมอบหมาย 

     ได้อย่างเหมาะสมหรือตำแหน่งงานน้ีเหมาะสมกับนักศึกษาคนน้ีหรือไม่เพียงใด 

11. ความรับผิดชอบและเป็นผู้ท่ีไว้วางใจได้ (Responsibility and dependability) 

     ดำเนินงานให้สำเร็จลุล่วงโดยคำนึงถึงเป้าหมาย และความสำเร็จของงานเป็นหลัก 

     ยอมรับผลท่ีเกิดจากการทำงานอย่างมีเหตุผล สามารถปล่อยให้ทำงาน (กรณีงานประจำ) 

     ได้โดยไม่ต้องควบคุมมากเกินไป ความจำเป็นในการตรวจสอบข้ันตอนและผลงานตลอดเวลา 

     สามารถไว้วางใจให้รับผิดชอบงานท่ีมากกว่าเวลาประจำ สามารถไว้วางใจได้แทบทุกสถานการณ์ 

     หรือในสถานการณ์ปกติเท่าน้ัน 

 

ความรู้ความสามารถ / Knowledge and Ability 

หัวข้อประเมิน / Items 

12. ความสนใจ อุตสาหะในการทำงาน (Interest in work) 

    ความสนใจและความกระตือรือร้นในการทำงาน มีความอุตสาหะ ความพยายาม 

    ความต้ังใจท่ีจะทำงานได้สำเร็จ ความมานะบากบ่ัน ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคและปัญหา 

13. ความสามารถเร่ิมต้นทำงานได้ด้วยตนเอง (Initiative or self starter) 

      เม่ือได้รับคำช้ีแนะ สามารถเร่ิมทำงานได้เอง โดยไม่ต้องรอคำส่ัง (กรณีงานประจำ) เสนอตัวเข้า 

     ช่วยงานทุกอย่าง มาขอรับงานใหม่ ๆ ไปทำ ไม่ปล่อยเวลาว่างให้ล่วงเลยไปโดยเปล่าประโยชน์ 

       

14.  การตอบสนองต่อการส่ังการ (Response to supervision) 

      ยินดีรับคำส่ัง คำแนะนำ คำวิจารณ์ ไม่แสงความอึดอัดใจ เม่ือได้รับคำติเตือนและวิจารณ์ 

      ความรวดเร็วในการปฏิบัติตามคำส่ัง การปรับตัวปฏิบัติตามคำแนะนำ ข้อเสนอแนะและวิจารณ์ 

 

10 คะแนน 

 

 

10 คะแนน 

 

 
10 คะแนน 

 

 

10 คะแนน 

 

 

10 คะแนน 

 

 

10 คะแนน 

 

 

10 คะแนน 
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ลักษณะส่วนบุคคล/Personality 

หัวข้อประเมิน / Items 

15. บุคลิกภาพและวางตัว (Personality) 

     มีบุคลิกภาพและวางตัวได้เหมาะสม เช่น ทัศนคติ วุฒิภาวะ ความอ่อนน้อมถ่อมตน 

     การแต่งกาย กิริยาวาจา การตรงต่อเวลา และอ่ืน ๆ  

16. มนุษยสัมพันธ์ (Interpersonal skills) 

     สามารถร่วมงานกับผู้อ่ืน การทำงานเป็นทีม สร้างมนุษย์สัมพันธ์ได้ดี เป็นท่ีรักใคร่ 

     ชอบพอของผู้ร่วมงาน เป็นผู้ท่ีช่วยก่อให้เกิดความร่วมมือประสานงาน 

17. ความมีระเบียบวินัย ปฏิบัติตามวัฒนธรรมขององค์กร 

     (Discipline and adaptability to formal organization) 

     ความสนใจเรียนรู้ ศึกษา กฎระเบียบ นโยบาย ต่าง ๆ ปละปฏิบัติตามโดยเต็มใจ 

     การปฏิบัติตามระเบียบบริหารงานบุคคล (การเข้างาน ลางาน) ปฏิบัติตามกฏการรักษา 

     ความปลอดภัยในโรงงาน การควบคุมคุณภาพ 5 ส และอ่ืน ๆ 

18. คุณธรรมและจริยธรรม (Ethics and morality) 

      มีความซ่ือสัตย์ สุจริต มีจิตใจท่ีดี รู้จักเสียสละ ไม่เห็นแก่ตัว เอ้ือเฟ้ือช่วยเหลือผู้อ่ืน 

 

 

 

โปรดให้ข้อคิดเห็นท่ีเป็นประโยชน์แก่นักศึกษา/Please give comment on the student 

 

จุดเด่นของนักศึกษา/Strength ข้อควรปรับปรุงของนักศึกษา/Improvement 

  

  

  

  

  

หากนักศึกษาผู้น้ีสำเร็จการศึกษาแล้ว ท่านจะรับเข้าทำงานในสถานประกอบการน้ีหรือไม่ (หากมีโอกาสเลือก)  

Once this student graduate, will you be interested to offer him/her a job? 

(  ) รับ/ Yes   (   ) ไม่แน่ใจ /Not sure     (  ) ไม่รับ/No 

 

10 คะแนน 

 

 

10 คะแนน 

 

 

10 คะแนน 

 

 

10 คะแนน 
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ข"อคิดเห็นเพ่ิมเติม/other comments 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

(ลงช่ือ)............................................................(ผู้ประเมิน) 

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

ตำแหน่ง.................................................................. 

วันท่ี .................................................................. 

 

 

หมายเหตุ : หากไม่ได้รับแบบประเมินน้ีภายในระยะเวลาท่ีกำหนด นักศึกษาจะไม่ผ่านการประเมินผล 

 

 

 

 

 

สำหรับอาจารย์ที่ปรึกษา 

คะแนนรวม =                   คะแนน 

              


