
 
 

 
แบบประเมินผลการปฏิบติังานของนิสิตสหกิจศึกษา 

ค าช้ีแจง 
1.ผูใ้หข้อ้มลูในแบบประเมนินี้ตอ้งเป็นผูร้บัผดิชอบการท างานของนิสติสหกจิศกึษา 

หรอืบุคคลทีไ่ดร้บัมอบหมายใหท้ าหน้าทีแ่ทน 
2.แบบประเมนิผลนี้มทีัง้หมด 23 ขอ้ โปรดใหข้อ้มลูครบทุกขอ้ เพื่อความสมบูรณ์ของการประเมนิผล  
3.โปรดใหค้ะแนนในช่อง              ในแต่ละหวัขอ้การประเมนิ 

(5 =  มากท่ีสดุ    4 =  มาก    3 =  ปานกลาง    2 =  น้อย    1 =  น้อยท่ีสดุ) 
หากไม่มขีอ้มลูใหใ้ส่เครือ่งหมาย  “–”  และโปรดใหค้วามคดิเหน็เพิม่เตมิ (ถา้ม)ี 

4. เมือ่ประเมนิผลเรยีบรอ้ยแลว้ โปรดน าเอาเอกสารน้ีใส่ซองประทบัตรา “ลบั” และใหน้ิสติน าส่ง 
         คณะเทคโนโลยกีารเกษตรทนัททีีน่ิสติกลบัมหาวทิยาลยั 

 
 

ข้อมลูทัว่ไป 
ชื่อ – นามสกุลนิสติ........................................................................................................................................ 
ชื่อสถานประกอบการ..................................................................................................................................... 
ชื่อ – นามสกุลผูป้ระเมนิ................................................................................................................................. 
ต าแหน่ง......................................................................................................................................................... 
 

ผลส ำเรจ็ของงำน 
หวัข้อประเมิน 

1. ปริมาณงาน 
ปรมิาณงานทีป่ฏบิตัสิ าเรจ็ตามหน้าทีห่รอืตามทีไ่ดร้บัมอบหมายภายในระยะเวลาทีก่ าหนด 
เมื่อเทยีบกบันกัศกึษาทัว่ๆไป 

 

2. คณุภาพงาน 
ท างานไดถู้กตอ้งครบถว้นสมบรูณ์  มคีวามประณีตเรยีบรอ้ย มคีวามรอบคอบ 
ไม่เกดิปัญหาตดิตามมา งานไมค่า้ง ท างานเสรจ็ทนัเวลาหรอืก่อนเวลาทีก่ าหนด 

 

 
ควำมรู้ควำมสำมำรถ 

หวัข้อประเมิน 
3. ความรู้ความสามารถทางวิชาการ 

นิสติมคีวามรูท้างวชิาการพอเพยีง ทีจ่ะท างานตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย 
(ในระดบัทีน่ิสติปฏบิตัไิด)้ 
 

 

งานสหกิจศึกษา 06 



 
หวัข้อประเมิน 

4. ความสามารถในการเรียนรู้และประยกุตวิ์ชาการ 
ความรวดเรว็ในการเรยีนรู ้เขา้ใจขอ้มลู ขา่วสาร และวธิกีารท างาน ตลอดจนการน า 
ความรูไ้ปประยุกตใ์ชง้าน 
 

5. ความรู้ความช านาญด้านปฏิบติัการ 
หลงัจากพนกังานสอนวธิกีารปฏบิตังิานใหก้บันิสติในครัง้แรก ครัง้ต่อไปนิสติสามารถ 
ปฏบิตังิานไดอ้ยา่งถูกตอ้ง เช่น การปฏบิตังิานในภาคสนาม ในหอ้งปฏบิตักิาร 

 
6. การแก้ปัญหา และการตดัสินใจ 

ตดัสนิใจไดด้ ีถูกตอ้ง รวดเรว็ มกีารวเิคราะหข์อ้มลูและปัญหาต่างๆ อย่างรอบคอบ 
ก่อนการตดัสนิใจ สามารถแกปั้ญหาเฉพาะหน้า สามารถตดัสนิใจไดด้ว้ยตนเอง 
 

7. การจดัการและวางแผน 
นิสติมคีวามสามารถในการจดัการ ล าดบัความส าคญัของงาน และการวางแผนการ 
ด าเนินงานในสว่นทีเ่กีย่วขอ้งอยา่งมปีระสทิธภิาพ 
 

8. ทกัษะการส่ือสารและการน าเสนอ 
ความสามารถในการตดิต่อสือ่สาร การพดู การเขยีน และการน าเสนอ 
สามารถสือ่ใหเ้ขา้ใจไดง้่าย เรยีบรอ้ย ชดัเจน ถูกตอ้ง รดักุม มลี าดบัขัน้ตอนทีด่ ี
ไม่ก่อใหเ้กดิความสบัสนต่อการท างาน รูจ้กัสอบถาม รูจ้กัชีแ้จงผลการปฏบิตังิานและขอ้ขดัขอ้งใหท้ราบ 
 

9. การพฒันาด้านภาษาและความสามารถในการใช้โปรแกรมพื้นฐาน 
เช่น ภาษาองักฤษ การท างานกบัชาวต่างชาต ิการใชอ้เีมล ์ในการสือ่สาร  
การหาขอ้มลูบนเครอืขา่ยอนิเตอรเ์น็ต 

 

10. ความเหมาะสมต่อลกัษณะงานท่ีได้รบัมอบหมาย 
สามารถพฒันาตนเองใหป้ฏบิตังิานตามต าแหน่งงาน และลกัษณะงาน 
ทีม่อบหมายไดอ้ย่างเหมาะสม 
 

 
ควำมรบัผิดชอบต่อหน้ำที ่

หวัข้อประเมิน 
11. ความรบัผิดชอบและเป็นผูท่ี้ไว้วางใจได้ 

ด าเนินงานใหส้ าเรจ็ลุล่วงโดยค านึงถงึเป้าหมาย และความส าเรจ็ของงานเป็นหลกั 
ยอมรบัผลทีเ่กดิขึน้จากการท างานอย่างมเีหตุผล สามารถปล่อยใหท้ างาน (กรณีงานประจ า) 
ไดโ้ดยไม่ตอ้งควบคมุมากจนเกนิไป 
 

 



หวัข้อประเมิน 
12. ความสนใจ อตุสาหะในการท างาน 

มคีวามสนใจและกระตอืรอืรน้ในการท างาน มคีวามอตุสาหะ ความพยายาม  
ความตัง้ใจทีจ่ะท างานไดส้ าเรจ็ มคีวามมานะบากบัน่ ไม่ย่อทอ้ต่ออุปสรรคและปัญหา 
 

13. ความคิดริเร่ิมในการท างาน และความกระตือรือร้น 
เมื่อไดร้บัค าชีแ้นะ สามารถเริม่ท างานไดเ้อง โดยไมต่อ้งรอค าสัง่ (กรณีงานประจ า) 
เสนอตวัเขา้ช่วยงานแทบทุกอยา่ง หรอืมาขอรบังานใหม่ๆ ไปท า 
โดยไม่ปล่อยวางใหล่้วงเลยไปโดยเปล่าประโยชน์ 
 

14. การตอบสนองต่อการสัง่การ 
ยนิดรีบัค าสัง่ ค าแนะน า ค าวจิารณ์ ไม่แสดงความอดึอดัใจ เมื่อไดร้บัค าต ิตกัเตอืนและวจิารณ์ 
มคีวามรวดเรว็ในการปฏบิตัติามค าสัง่ ค าแนะน า ขอ้เสนอแนะ และการวจิารณ์ 

 

 
ลกัษณะส่วนบคุคล 

หวัข้อประเมิน 
15. บคุลิกภาพ การวางตวั และการปรบัตวัเข้ากบัสงัคม 

มบีุคลกิภาพและวางตวัไดเ้หมาะสม เช่น ทศันคตทิีด่ ีมวีฒุภิาวะ มคีวามอ่อนน้อมถ่อมตน 
การแต่งกายและกริยิาวาจาเหมาะสม การตรงต่อเวลา เป็นตน้ 
รวมถงึสามารถปรบัตวัเขา้กบัสงัคมในองคก์รได ้
 

16. มนุษยสมัพนัธ์ 
สามารถร่วมงานกบัผูอ้ื่น การท างานเป็นทมี สรา้งมนุษยสมัพนัธไ์ดด้ ีเป็นทีร่กัใคร่ชอบพอของ 
ผูร้่วมงาน เป็นผูท้ีช่ว่ยก่อใหเ้กดิความร่วมมอืประสานงาน 

 
17. ความมัน่ใจในตนเอง 

มคีวามสามารถแกปั้ญหา รบัมอืกบัปัญหาต่างๆ เผชญิหน้ากบัความทา้ทายหรอือุปสรรคต่างๆ 
ในชวีติได ้เชื่อมัน่ในความคดิ และความสามารถของตนเอง พึง่พาตนเองได ้
 

18. ความฉลาดทางอารมณ์ 
การควบคุมอารมณ์ สามารถทีจ่ะจดัการกบัอารมณ์ทีเ่กดิขึน้ไดอ้ย่างเหมาะสม 
 

19. ความมีระเบียบวินัย ปฏิบติัตามวฒันธรรมขององคก์ร  
ความสนใจเรยีนรู ้ศกึษา กฎระเบยีบ นโยบายต่างๆ และปฏบิตัติามโดยเตม็ใจ  
การปฏบิตัติามระเบยีบบรหิารงานบุคคล (การเขา้งาน ลางาน) ปฏบิตัติามกฎการรกัษา 
ความปลอดภยัในโรงงาน การควบคุมคุณภาพ 5 ส. เป็นตน้ 

 
 
 



หวัข้อประเมิน 
20. คณุธรรมและจริยธรรม 

มคีวามซื่อสตัย ์สจุรติ มจีติใจด ีรูจ้กัเสยีสละ ไม่เหน็แก่ตวั เอือ้เฟ้ือ ช่วยเหลอืผูอ้ื่น 
 

 

โปรดให้ข้อคิดเหน็ทีเ่ป็นประโยชน์แก่นิสิต 
21. จดุเด่นของนิสิต 22. ข้อควรปรบัปรงุของนิสิต 

  

  

  

  

  

  

23. หากนิสิตคนน้ีส าเรจ็การศึกษา ท่านจะรบัเข้าท างานในสถานประกอบการหรือไม่ ถ้าท่านมีโอกาส
ตดัสินใจ (กรณุาใส่เครือ่งหมาย✓) 

     รบั    ไม่แน่ใจ   ไม่รบั 
 
24. สรปุโดยภาพรวม ท่านมีความคิดเหน็ต่อคณุภาพนิสิตคนน้ีในระดบัใด (กรณุาใส่เครือ่งหมาย✓) 

     5 = ดมีาก    4 = ด ี    3 = ปานกลาง 
 

     2 = คาบเสน้   1 = ไมเ่ป็นทีพ่อใจ 
 
ข้อคิดเหน็เพ่ิมเติม 
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................... 
 
หมำยเหต:ุ 
ขอความกรณุาตอบแบบประเมนิภายใน 2 สปัดาห์
หลงัจากนิสติปฏบิตังิานเสรจ็สิน้ ทัง้นี้หากคณะฯ 
ไมไ่ดร้บัแบบประเมนินี้ภายในระยะเวลาทีก่ าหนดนิสติ
จะไมผ่่านการประเมนิผล 

 
โครงการสหกจิศกึษา/ฝึกงาน: คณะเทคโนโลยกีารเกษตร มหาวทิยาลยับรูพา วทิยาเขตสระแกว้ 
254 หมู่ 4 ต.วฒันานคร อ.วฒันานคร จ.สระแกว้ 27160 โทรศพัท ์037-261559-60, โทรสาร 037-261801 
 

ลงชื่อ.............................................................. 
(.....................................................................) 
วนัที.่............................................................... 


