สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง

แบบสหกิจ อก. 11

แบบประเมินผลนักศึกษาสหกิจศึกษาโดยผูนิเทศงาน
คําชี้แจง 1. ผูใหขอมูลในแบบประเมินนี้ ควรเปนผูนิเทศงาน (Job Supervisor) ของนักศึกษาสหกิจศึกษา หรือ
ผูที่ไดรับมอบหมายใหทําหนาที่แทน
2. แบบประเมินผลนี้ มีทั้งหมด 5 ตอน โปรดใหขอมูลทุกขอ เพื่อความสมบูรณของการประเมินผล
ตอนที่ 1-2 เปน การประเมินผลการปฏิ บัติงานของนักศึกษาสหกิจศึ กษา และรายงานโครงงาน
สหกิจศึกษา
ตอนที่ 3 เปนการประเมินผลการดําเนินงานสหกิจศึกษา ซึ่งไมนําไปรวมคะแนนกับของนักศึกษา
จัดทําขึ้นสําหรับเปนประโยชนในการพัฒนางานสหกิจศึกษาตอไป
3. โปรดทํ า เครื่ อ งหมาย  ในช อ ง  ในแต ล ะหั ว ข อ การประเมิ น หากไม มี ข อ มู ล กรุ ณ าใส
เครื่องหมาย - และ โปรดใหความคิดเห็นประกอบเพิ่มเติม (ถามี)
4. เมื่อประเมินผลแลวเสร็จ กรุณานําเอกสารใสซองและประทับตรา “ปกปด” และใหนักศึกษานําสง
งานสหกิจศึกษา ในวันสุดทายของการปฏิบัติงาน

เอกสารปกปด
เรียน ประธานกรรมการสหกิจศึกษา คณะอุตสาหกรรมเกษตร สจล.
ขอแจงผลประเมินการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา โดยผูนิเทศงานเปนผูประเมิน ดังนี้
ขอมูลทั่วไป (Work Term Information)
ชื่อ – นามสกุล นักศึกษา (Student Name)
รหัสประจําตัว (ID.No)
สาขาวิชา (Major)
ชื่อสถานประกอบการ
ชื่อ – นามสกุลผูประเมิน (Evaluator’s Name)
ตําแหนง (Position)

E-mail

แผนก (Department)

โทรศัพท

โทรสาร

คําชี้แจง โปรดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของนักศึกษา ตามเกณฑการประเมินดังตอไปนี้
5 หมายถึง ดีเยี่ยม / Excellence
4 หมายถึง ดี / Good
3 หมายถึง พอใช / Fair
2 หมายถึง ปรับปรุง / Improvement
1 หมายถึง ไมเปนที่พอใจ / Poor
- หมายถึง ไมสามารถใหความเห็นได
โปรดระบุเหตุผลประกอบ
หนา 1 จาก 7

ตอนที่ 1 การปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา
หัวขอการประเมิน / Items
ผลสําเร็จของงาน (Work Achievement)
1. ปริมาณงาน (Quantity of work)

ปริมาณงานที่ปฏิบตั ิสําเร็จตามหนาที่หรือตามที่
ไดรับมอบหมายภายในระยะเวลาที่กําหนด และ
เทียบกับนักศึกษาทั่วๆ ไป
2. คุณภาพงาน (Quality of work)
ทํางานไดถูกตองครบถวนสมบูรณ มีความ
ประณีตเรียบรอย มีความละเอียดรอบคอบ ไมเกิด
ปญหาตามมา ทํางานเสร็จทันเวลาหรือ กอนเวลาที่
กําหนด
ความรูความสามารถ (Knowledge and Ability)
3. ความรูความสามารถทางวิชาการ (Academic
ability) นักศึกษามีความรูทางวิชาการเพียงพอ ที่จะ

ทํางานตามที่ไดรับมอบหมาย (ในระดับที่นักศึกษา
จะปฏิบัตไิ ด)
4. ความสามารถในการเรียนรูและประยุกต
วิชาการ (Ability to learn and apply knowledge)
ความสามารถในการเรียนรู เขาใจขอมูล
ขาวสาร และวิธีการทํางาน ตลอดจนการนําความรู
ไปประยุกตใชงาน
5. ทักษะความชํานาญดานปฏิบตั ิการ(Practical
ability) เชน การปฏิบัติงานในภาคสนาม ใน
หองปฏิบัติการ
6. วิจารณญาณและการตัดสินใจ (Judgment and
decision making)

ตัดสินใจไดดี ถูกตอง รวดเร็ว มีการวิเคราะห
ขอมูลและปญหาตางๆ อยางรอบคอบ กอนการ
ตัดสินใจ สามารถแกปญหาเฉพาะหนาสามารถ
ไววางใจใหตัดสินใจไดดวยตนเอง
7. การจัดการและวางแผน (Organization and
planning) มีระบบการจัดการและการวางแผนการ

ทํางานกอนลงมือปฏิบัติ

หนา 2 จาก 7

ดีเยี่ยม
5

ดี
4

พอใช
3

ปรับปรุง
2

ไมพอใจ ระบุไมได
1
-

หัวขอการประเมิน / Items
8. ทักษะการสื่อสาร (Communication skills)

ความสามารถในการติ ด ต อ สื่ อ สาร การพู ด
การเขียน และการนําเสนอ (Presentation) สามารถ
สื่อใหเขาใจไดงาย เรียบรอยชัดเจน ถูกตอง รัดกุม มี
ลําดับขั้นตอนที่ดี ไมกอใหเกิดความสับสนตอการ
ทํางาน รูจักสอบถาม รูจักชี้แจงผลการปฏิบัติงาน
และขอขัดของใหทราบ
9. การพัฒนาทักษะดานตางๆ ในการทํางานอยาง
ตอเนื่อง (Skills Development)
ความสามารถในการใชเครื่องใชสํานักงานตางๆ
เชน เครื่องคอมพิวเตอร ถายเอกสาร
ความรับผิดชอบตอหนาที่ (Responsibility)
10. ความรับผิดชอบและเปนผูที่ไววางใจได
(Responsibility and dependability)

ดําเนินงานใหสําเร็จลุลวงโดยคํานึงถึงเปาหมาย
และความสําเร็จ ของงานเปนหลักยอมรับผลที่เกิด
จากการทํ า งานอย า งมี เ หตุ ผ ลสามารถปล อ ยให
ทํางาน (กรณีงานประจํา) ไดโดยไมตองควบคุมมาก
จนเกินไป ความจําเปนในการตรวจสอบขั้นตอนและ
ผลงานตลอดเวลา สามารถไววางใจใหรับผิดชอบ
งานที่มากกวาเวลาประจําสามารถไววางใจไดแทบ
ทุกสถานการณหรือในสถานการณปกติเทานั้น
11. ความสนใจ อุตสาหะในการทํางาน (Interest
in work) ความสนใจและความกระตือรือรนในการ
ทํางาน มีความอุตสาหะความพยายาม ความตั้งใจที่
จะทํางานไดสําเร็จ ความมานะบากบั่นไมยอทอตอ
อุปสรรคและปญหา
12.ความสามารถเริ่มตนทํางานไดดวยตนเอง
(Initiative or self starter)

เมื่อไดรับคําชี้แนะสามารถเริ่มทํางานไดเองโดย
ไมตองรอคําสั่ง (กรณีงานประจํา) เสนอตัวเขาชวยงาน
แทบทุก อยาง มาขอรั บงานใหมๆ ไปทํา ไมปลอ ย
เวลาวางใหลวงเลยไปโดยเปลาประโยชน
13. การตอบสนองตอการสั่งการ (Response to
supervision)

ยินดีรับคําสั่ง คําแนะนํ า คําวิจารณ ไมแสดง
ความอึดอัดใจ เมื่อไดรับคําติเตือนและวิจารณ ความ
รวดเร็วในการปฏิบัติตามคําสั่ง การปรับตัวปฏิบัติ
ตามคําแนะนํา ขอเสนอแนะและวิจารณ
หนา 3 จาก 7

ดีเยี่ยม
5

ดี
4

พอใช
3

ปรับปรุง
2

ไมพอใจ ระบุไมได
1

หัวขอการประเมิน / Items
ลักษณะสวนบุคคล (Personality)
14. บุคลิกภาพและการวางตัว (Personality)

มี บุ ค ลิ ก ภาพและวางตั ว ได เ หมาะสม เช น
ทัศนคติ วุฒิภาวะ ความออนนอมถอมตน การแตง
กาย กิริยาวาจา การตรงตอเวลา และอื่นๆ
15. มนุษยสัมพันธ (Interpersonal skills)
สามารถร ว มงานกั บ ผู อื่น การทํ า งานเป น ที ม
สรา งมนุ ษยสัมพั นธ ไดดี เปนที่ รัก ใคร ชอบพอของ
ผู ร ว มงาน เป น ผู ที่ ช ว ยก อ ให เ กิ ด ความร ว มมื อ
ประสานงาน
16. ความมีระเบียบวินัย ปฏิบัติตามวัฒนธรรมของ
องคกร (Discipline and adaptability to formal
organization)

ความสนใจเรียนรู ศึกษา กฎระเบียบ นโยบาย
ต า งๆ และปฏิ บั ติ ต ามโดยเต็ ม ใจ การปฏิ บั ติ ต าม
ระเบี ย บบริ ห ารงานบุ ค คล (การเข า งาน ลางาน)
ปฏิบัติตามกฎการรัก ษาความปลอดภัยในโรงงาน
การควบคุมคุณภาพ 5 ส และอื่นๆ
17. คุณธรรมและจริยธรรม (Ethics and morality)
มีความซื่อสัตย สุจริต มีจิตใจสะอาด รูจักเสียสละ
ไมเห็นแกตัว มีน้ําใจ เอื้อเฟอชวยเหลือผูอื่น
18. การตรงตอเวลาและการทํางาน (Punctuality
and Promptness)

ลาปวย......วัน ลากิจ.....วัน ขาดงาน.......วัน
สาย.........วัน(ประเมินผลตามดุลยพินิจของผูประเมิน)
การจัดทํารายงานสหกิจศึกษา (Report)
19. การวางแผนและความสม่ําเสมอในการจัดทํา

โครงงานสหกิจศึกษา (Planing and Progress of
cooperative Project)

มีการวางแผนในการทําโครงงาน มีความถูก
ตองตามหลักวิชาการ และปรึกษาผูนิเทศงานอยาง
สม่ําเสมอ
20. คุณภาพของรายงานฉบับสมบูรณ (Quality of
final report)

รายงานฉบับสมบูรณมีความสวยงามถูกตอง มี
รูปแบบและองคประกอบครบตามหลักวิชาการ
รวมคะแนน (100 คะแนน)
หนา 4 จาก 7

ดีเยี่ยม
5

ดี
4

พอใช
3

ปรับปรุง
2

ไมพอใจ ระบุไมได
1
-

ตอนที่ 2 โปรดใหขอคิดเห็นที่เปนประโยชนแกนักศึกษา (Please give comments on the student)
จุดเดนของนักศึกษา (Strength)

ขอควรปรับปรุงของนักศึกษา (Improvement)

หากนักศึกษาผูนี้สาํ เร็จการศึกษาแลว ทานสนใจจะรับเขาทํางานในสถานประกอบการนี้หรือไม (หากมีอํานาจในการตัดสินใจ)
Once this student graduates, will you be interested to offer him/her a job?
( ) รับ/Yes

หนา 5 จาก 7

( ) ไมแนใจ/ Not sure

( ) ไมรับ/No

ตอนที่ 3 ประเมินการดําเนินงานสหกิจศึกษา
หัวขอการประเมิน / Items

ดีเยี่ยม
5

การดําเนินงานของฝายสหกิจศึกษาของคณะอุตสาหกรรมเกษตร
1. การสื่อสารความเขาใจเกี่ยวกับสหกิจศึกษา การ
ใหขอมูลตางๆเชน การเสนอตําแหนงงาน การ
คัดเลือกและการประเมินผลการปฏิบัติงาน
2. ความสะดวกรวดเร็วในการประสานงานของ
ฝายสหกิจศึกษา
3. สัมพันธภาพระหวางฝายสหกิจศึกษาฯ กับสถาน
ประกอบการ
อาจารยนิเทศสหกิจศึกษา
4. การนิเทศงานของอาจารยมีประโยชนตอการ
ปฏิบัติงานของนักศึกษาและสถานประกอบการ
5. การดูแล เอาใจใส ติดตาม แกไขปญหาการ
ปฏิบัติงานของนักศึกษา
6. สัมพันธภาพระหวางอาจารยนเิ ทศกับสถาน
ประกอบการ
7. การใหขอมูลเกี่ยวกับสหกิจศึกษา ตลอดจนการ
ประสานงานกับสถานประกอบการ
สหกิจมีประโยชนตอองคกรของทาน
8. ไดประโยชนจากผลงานของนักศึกษาที่ไป
ปฏิบัติงาน
9. มีโอกาสไดคัดเลือกพนักงานจริง
10.มีโอกาสสรางความรวมมือทางวิชาการกับ
สถาบันในอนาคต

หนา 6 จาก 7

ดี
4

พอใช
3

ปรับปรุง
2

ไมพอใจ ระบุไมได
1

ตอนที่ 4 ขอคิดเห็นเพิ่มเติม (Other comments)

ผูนิเทศงาน

ลงลายมือชื่อ (Evaluator’s Signature)
(

)

ตําแหนง (Position)

.

วันที่
ลงลายมือชื่อรับทราบ.
(
ตําแหนง (Position)
วันที่

.
หัวหนางาน/ผูจัดการ
)

หมายเหตุ : ลงชื่อรับทราบโดยผูบ ังคับบัญชาของผูประเมิน หากคณะฯ ไมไดรับแบบประเมินนี้ภายในระยะเวลาที่กําหนด นักศึกษา
จะไมผานการประเมินผล
งานสหกิจศึกษา คณะอุตสาหกรรมเกษตร
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง เลขที่ 1 ซอยฉลองกรุง 1 แขวง/เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520
โทร 02-3298526 โทรสาร 02-3298527
หนา 7 จาก 7

