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แบบประเมินผลนักศึกษาสหกิจศึกษา
(ผูใหขอมูล : พนักงานที่ปรึกษา โดยประเมินเมื่อนักศึกษาปฏิบัติงานสหกิจศึกษาเสร็จสิ้นแลว)

คําชี้แจง
1.ผูใหขอมูลในแบบประเมินนี้เปนพนักงานที่ปรึกษา (Job supervisor) ของนักศึกษาสหกิจศึกษา
2.แบบประเมินผลนี้มีทั้งหมด 18 ขอ กรุณาใหขอมูลครบทุกขอ เพื่อเปนขอมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานและ
ความสมบูรณของการประเมินผลและการจัดทําเปนเอกสารสรุปผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา
3.กรุณาใหคะแนนในชอง ในแตละหัวขอการประเมิน หากไมมีขอมูลใหใสเครื่องหมาย – และกรุณาให
ความคิดเห็นเพิ่มเติม (ถามี)
4.เมื่อประเมินผลเรียบรอยแลว กรุณานําเอกสารนี้ใสซองประทับตรา ”ลับ” และใหนักศึกษานําสงภาควิชา
วิทยาการคอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ในวันสิ้นสุดการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
เรียน หัวหนาภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
ชื่อ-นามสกุลนักศึกษา ______________________________________ รหัสนักศึกษา ________________
ปฎิบัติงานสหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการ(ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ)
____________________________________________________________________________________________
ตําแหนงในการปฏิบัติงานของนักศึกษา____________________________________

รายละเอียดการประเมินผลนักศึกษาสหกิจศึกษา มีดังนี้
หัวขอประเมิน/Items
ผลสําเร็จของงาน/Work Achievement
1. ปริมาณงาน (Quantity of work)
ปริมาณงานที่ปฏิบัติสําเร็จตามหนาที่หรือตามที่ไดรับมอบหมายภายในระยะเวลาที่กําหนด
2. คุณภาพงาน (Quality of work)
ทํางานไดถูกตองครบถวนสมบูรณ มีความประณีตเรียบรอย มีความรอบคอบ
ไมเกิดปญหาติดตามมา ทํางานเสร็จทันเวลาหรือภายในเวลาที่กําหนด
ไดผลงานตรงตามความตองการของผูใช
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หัวขอประเมิน/Items
ความรูความสามารถ/Knowledge and Ablility
3. ความรูความสามารถทางวิชาการ (Academic ability)
นักศึกษามีความรูทางวิชาการเพียงพอ ที่จะทํางานตามที่ไดรับมอบหมาย
4. ความสามารถในการเรียนรูและประยุกตวิชาการ (Ability to learn and apply knowledge)
ความรวดเร็วในการเรียนรู เขาใจขอมูล ขาวสาร และวิธีการทํางาน ตลอดจนการนํา
ความรูไปประยุกตใชงาน
5. ความรูความชํานาญดานปฏิบัติการ (Practical ability)
เชน การปฏิบัติงานในภาคสนาม ในหองปฏิบัติการ
6. วิจารณญาณและการตัดสินใจ (Judgement and Dicision making)
ตัดสินใจไดดี ถูกตอง รวดเร็ว มีการวิเคราะหขอมูลและปญหาตางๆ อยางเปนขั้นตอนและรอบคอบ
สามารถแกปญหาเฉพาะหนา สามารถใหความไววางใจในการตัดสินใจไดดวยตนเอง
7. การวางแผนและการจัดการ (Planning and Management)
ความสามารถในการวางแผนและจัดการงานที่ไดรับมอบหมายใหสําเร็จตามเปาหมาย
8. ทักษะการสื่อสาร (Communication skill)
ความสามารถในการติดตอสื่อสาร การพูด การเขียน และการนําเสนอ สามารถสื่อ
ใหเขาใจไดงาย ชัดเจน ถูกตอง รัดกุม มีลําดับขั้นตอนที่ดี ไมกอใหเกิดความสับสนตอ
การทํางาน สามารถสอบถาม สามารถชี้แจงผลการปฏิบัติงานและปญหาและอุปสรรคใหทราบ
9. การพัฒนาดานภาษาและวัฒนธรรมตางประเทศ (Foreign language and Cultural
development) เชน ภาษาอังกฤษ การทํางานกับชาวตางชาติ

10. ความเหมาะสมตอตําแหนงงานที่ไดรับมอบหมาย (Suitability for job position)
สามารถพัฒนาตนเองใหปฏิบัติงานตาม Job position และ Job description ที่มอบหมาย
ไดอยางเหมาะสม
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หัวขอประเมิน/Items
ความรับผิดชอบตอหนาที่/Responsibility
11. ความรับผิดชอบและเปนผูที่ไววางใจได (Resposibility and Dependability)
การดําเนินงานใหสําเร็จลุลวงโดยคํานึงถึงเปาหมาย และความสําเร็จของงานเปนหลัก การยอมรับ
ผลที่เกิดจากการทํางานอยางมีเหตุผล ความสามารถในการทํางานไดโดยลําพัง
ความไววางใจใหรับผิดชอบงานนอกเวลาทํางานประจํา
12. ความสนใจ อุตสาหะในการทํางาน (Interest in work)
ความสนใจและความกระตือรือรนในการทํางาน มีความอุตสาหะ ความพยายาม
ความตั้งใจที่จะทํางานไดสําเร็จ ความมานะบากบั่น ไมยอทอตออุปสรรคและปญหา
13. ความสามารถเริ่มตนทํางานไดดวยตนเอง (Initiative or Self starter)
เมื่อไดรับคําชี้แนะ สามารถเริ่มทํางานไดเอง โดยไมตองรอคําสั่ง (กรณีงานประจํา) เสนอตัวเขา
ชวยงานโดยไมตองรองขอ ไมปลอยเวลาวางใหลวงเลยไปโดยเปลาประโยชน
14. การตอบสนองตอการสั่งการ (Response to supervision)
ยินดีรับคําสั่ง คําแนะนํา คําวิจารณ ไมแสดงความอึดอัดใจ เมื่อไดรับคําติเตือนและวิจารณ
ความรวดเร็วในการปฏิบัติตามคําสั่ง การปรับตัวปฏิบัติตามคําแนะนํา ขอเสนอแนะและวิจารณ
ลักษณะสวนบุคคล/Personality
15. บุคลิกภาพและการวางตัว (Personality)
มีบุคลิกภาพและวางตัวไดเหมาะสม เชน ทัศนคติ วุฒิภาวะ ความออนนอมถอมตน
การแตงกาย กิริยาวาจา การตรงตอเวลา และอื่น ๆ
16. มนุษยสัมพันธ (Interpersonal skills)
สามารถรวมงานกับผูอื่น การทํางานเปนทีม สรางมนุษยสัมพันธไดดี เปนที่รักใครชอบพอ
ของผูรวมงาน เปนผูที่ชวยกอใหเกิดความรวมมือประสานงาน
17. ความมีระเบียบวินัย ปฏิบัติตามวัฒนธรรมขององคกร
(Discipline and adaptability to formal organization)
ความสนใจเรียนรูศึกษากฎระเบียบ นโยบายตางๆ และปฏิบัติตามโดยเต็มใจ การปฏิบัติตาม
ระเบียบบริหารงานบุคคล (การเขา-ออกงาน ลางาน) การปฏิบัติตามกฎการรักษาความปลอดภัย
การควบคุมคุณภาพขององคกร และอื่น ๆ
18. คุณธรรมและจริยธรรม (Ethics and Morality)
มีความซื่อสัตย สุจริต รูจักเสียสละ ไมเห็นแกตัว เอื้อเฟอชวยเหลือผูอื่น
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กรุณาใหขอคิดเห็นที่เปนประโยชนแกนักศึกษา/Please give comments on the student
จุดเดนของนักศึกษา/Strength

ขอควรปรับปรุงของนักศึกษา/Improvement

หากนักศึกษาผูนี้สําเร็จการศึกษาแลว ทานจะรับเขาทํางานในสถานประกอบการนี้หรือไม (หากมีโอกาสเลือก)
Once this student graduats, will you be interested to offer him/her a job?
( ) รับ /Yes ( ) ไมแนใจ/Not sure ( ) ไมรับ/No
ขอคิดเห็นเพิ่มเติม/Other comments
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………

ลงชื่อ/Evaluator’s Signature.........................……………………
(.................……………………………………)
ตําแหนง/Position.....................................……………
วันที่/Date.........……..............................….………….

สําหรับเจาหนาที่ภาควิชาฯ
คะแนนรวม ขอ 1-2 = _____÷1 = _____ คะแนน
คะแนนรวม ขอ 3-10 = _____÷4 = _____ คะแนน
คะแนนรวม ขอ 11-14= _____÷2 = _____ คะแนน
คะแนนรวม ขอ 15-18= _____÷2 = _____ คะแนน
รวม
= _____ คะแนน

หมายเหตุ : กรุณาสงแบบประเมินนี้ ภายในสัปดาหสุดทายของการปฏิบัติงานของนักศึกษา เพื่อใหนักศึกษาไดรับ
การประเมินผล
4/4

