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หัวข้อประเมิน/Items  

 ผลสาเร็จของงาน/Work Achievement  

1.ปริมาณงาน (Quantity of Work) ปริมาณงานที่ปฏิบัติสำเร็จตามหน ้าที่หรือตามที่
ได้รับมอบหมายภายในระยะเวลาที่กําหนด (ในระดับท ี่นักศ ึกษาจะปฏิบัติได ้) และเท ียบกับ
นักศ ึกษาทั่วๆไป 

 

2.ค ุณภาพงาน (Quality of Work) 
ทํางานได้ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ มีความประณ ีตเรียบร ้อย มีความรอบคอบ งานไม่ค ้าง ทํางานเสร ็จทันเวลา 
หรือก ่อนเวลาที่กําหนด 

 

 ความรูค้วามสามารถ/Knowledge and Ability  

3.ความรูค้วามสามารถทางว ิชาการ (Academic Ability) 
นักศ ึกษามีความรู้ทางวชิาการเพ ียงพอ ที่จะทำงานตามท ี่ได้รับมอบหมาย (ในระดับท ี่นักศ ึกษาจะปฏิบัติได้) 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

คําชี้แจง  

แบบประเมินผลการปฏบิัต ิงานนักศึกษาสหก ิจศ ึกษา 
........................................................................................ 

1.ผู้ใหข้้อม ูลในแบบประเมินนีต้้องเป็นผ ู้พนักงานที่ปรึกษา (job Supervisor) ของนักศ ึกษาหรือบุคคลท่ีได้รับ 
มอบหมายให้ทาหน้าที่แทน หรือผู้ที่เก ี่ยวข้อง 
2.แบบประเม ินผลน ี้มีทั้งหมด 22 ข้อ โปรดให้ข้อมูลครบทกุข้อ เพื่อความสมบูรณ์ของการประเมิน 
3.โปรดให้คะแนนในช ่อง             ในแต่ละหัวข้อการประเมิน หากไม่ม ีข้อมูลใหใ้ส่เครือ่งหมาย - และโปรด 
ให้ความคิดเหน็เพ ิ่มเติม (ถ้าม) 

5 = มากที่สุด 4  = มาก 3  = ปานกลาง 2  = น ้อย 1  = น ้อยท ี่สุด 
4.เมื่อประเม ินผลเร ียบร้อยแล้ว โปรดนําเอกสารนี้ประทับตรา "ลบั" ส่งคนื คณะมนุษยศาสตร ์และสังคมศาสตร์ 
มหาว ิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว ิทยาเขตปัตตานี เลขท 186 ตาบลร ูสะมิแล อาเภอเมือง จังหว ัดปัตตานี 94000 

 
 

เร ียน คณบดคีณะมนุษยศาสตร ์และสังคมศาสตร 
ขอแจ้งผลประเม ินการปฏ ิบัตงิานของนักศ ึกษาสหกิจศ ึกษา ดังนี้ 

 
 

ข้อม ูลทั่วไป/Work Term Information 
ช ื่อ-นามสกุลนกัศึกษา/Student Name ..............................................................รหัสประจาํตวั/ID No......................................... 
ภาควิชา/Department..................................................................................... คณะ/Faculty........................................................ 
ช ื่อสถานประกอบการ/Employer Name...................................................................................................................................... 
ช ื่อ-นามสกุลผ ู้ประเม ิน/Evaluator Name...................................................................................................................................... 
ตําแหนง่/Position................................................................................ แผนก/Department....................................................... 
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หัวข้อประเมิน/Items  

4.ความสามารถในการเร ียนรู้และประยุกต์ว ิชาการ (Ability to Learn and Apply Knowledge) 
ความรวดเร็วในการเรียนรู้ เข้าใจข้อมูล ข่าวสาร และว ิธ ีการทำงาน ตลอดจนการนําความรู้ไปประยุกต์ใช ้งาน 

 

5.ความรูค้วามชานาญด้านปฏิบัติการ (Practical Ability) 
เช ่น การปฏิบ ัติงานในภาคสนาม ในห้องปฏิบ ัติการ 

 

6.ว ิจารณญาณและการต ัดสินใจ (Judgement and Decision Making) 
ตัดสินใจได้ดี ถกูต้อง รวดเร็ว มีการวิเคราะหข์้อมูลและปัญหาต่างๆ อย่างรอบคอบก่อนการตัดสินใจ 
สามารถแก ้ปัญหาเฉพาะหน้า สามารถไว ้วางใจให้ตัดสินใจได้ด้วยตนเอง 

 

7.การจัดการและวางแผน (Management and Planning) 
สามารถจัดการและวางแผนการทํางานให้เสร ็จตามเป้าหมาย 

 

8.ทักษะการสือ่สาร (Communication Skills) 
ความสามารถในการติดต่อสื่อสาร การพูด การเขียน และการนําเสนอ ( Presentation) สามารถสื่อให้เข ้าใจ 
ได้ง่าย เร ียบร้อย ช ัดเจน ถูกต้อง รัดกุม มีลาํดับขั้นตอนท ี่ดี ไม่ก ่อให้เกิดความสับสนต่อการทํางาน 
รู้จักสอบถาม ร ู้จักช้ีแจงผลการปฏ ิบัติงานและข ้อขัดข ้องให้ทราบ 

 

9.การพัฒนาด ้านภาษาและว ัฒนธรรมต่างประเทศ (Foreign Language and Cultural Development) 
เช ่น ภาษาอ ังกฤษ การทํางานก ับชาวต่างชาติ (ประเม ินเฉพาะสถานประกอบการที่ม ีชาวต่างชาติ หรือที่ใช้ 
ภาษาต่างประเทศในการติดต่อสื่อสาร) 

 

10.ความเหมาะสมต่อตําแหน่งงานที่ได้ร ับมอบหมาย ( Suitability for Job Position) 
สามารถพ ัฒนาตนเองให้ปฏ ิบัติงานตาม Job Position และ Job Description ที่มอบหมายได้อย่างเหมาะสม 
หรือตําแหน่งงานนี้เหมาะสมก ับนักศึกษาคนนี้หรือไม่เพ ียงใด 

 

 ความรับผิดชอบต่อหน้าที่/Responsibility  

11.ความรับผิดชอบและเป็นผู้ที่ไว้วางใจได้ (Responsibility and Dependability) 
ดําเนินงานให้สำเร็จล ุล่วงโดยคํานึงถ ึงเปา้หมาย และความสําเร ็จของงานเป็นหล ัก ยอมรับผลที่เก ิดจากการ 
ทํางานอย่างมีเหตุผล สามารถปล่อยให้ทํางาน (กรณีงานประจำ) ได้โดยไม ่ต้องควบคุมมากจนเกินไป ความ
จําเป็นในการตรวจสอบขั้นตอนและผลงานตลอดเวลา สามารถไว ้วางใจให้รับผ ิดชอบงานที่มากกว่างาน 
ประจํา สามารถไว ้วางใจได้แทบท ุกสถานการณ์หรือในสถานการณ์ปกติเท ่านั้น 

 

12.ความสนใจ อุตสาหะในการทํางาน (Interest in Work) 
ความสนใจและความกระตือรือร้นในการทำงาน มีความอ ุตสาหะ ความพยายามความตั้งใจที่จะทํางาน 
ได้สําเร ็จ ความมานะบากบั่น ไม ่ย่อท ้อต่ออ ุปสรรคและปญัหา 

   
 

13.ความสามารถเริ่มต้นทํางานได้ด้วยตนเอง (Initiative or Self Starter) 
เมื่อได้รับคําช ี้แนะ สามารถเริม่ทำงานได้เอง โดยไม ่ต้องรอคําสั่ง (กรณีงานประจํา) เสนอตัวเข้าช่วยงาน 
แทบท ุกอย่าง มาขอรับงานใหม่ๆไปทํา ไม ่ปล ่อยเวลาว ่างให้ล่วงเลยไปโดยเปล ่าประโยชน์ 
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19.จุดเด่นของนักศ ึกษา/Strength 20.ข้อควรปรบัปรุงของนักศ ึกษา/Improvement 
  

  

  

  

  

  

  

หากนักศ ึกษาผูน้ ี้สําเร ็จการศึกษาแลว้ ท่านจะรับเข้าทํางานในสถานประกอบการนี้หร ือไม่ (หากมีโอกาสเล ือก) 
□ ร ับ                                □ ไม่แน่ใจ                          □ ไมรับ 

 

 
 

หัวข้อประเมิน/Items  

14.การตอบสนองต่อการสัง่การ (Response to Supervision) 
ยินดีร ับคําสั่ง คาแนะนํา คําว ิจารณ์ ไม่แสดงความอึดอ ัดใจ เมื่อได้รับคําติเตือนและวิจารณ์ ความรวดเร็วใน 
การปฏิบ ัติตามคำสั่ง การปรับตัวปฏ ิบัติตามคำแนะนํา ข้อเสนอแนะและวจิารณ์ 

 

 ลักษณะส่วนบคุคล/Personality  

15.บุคลิกภาพและการวางตวั (Personality) 
มีบุคลิกภาพและวางตวัไดเ้หมาะสม เช ่น ทัศนคติ ว ุฒิภาวะ ความอ ่อนน้อมถ ่อมตน การแต่งกาย กิริยาวาจา 
การตรงต่อเวลา และอ ื่นๆ 

 

16.มน ุษยสัมพันธ (Interpersonal Skills) 
สามารถร่วมงานก ับผ ู้อ ื่น การทำงานเป็นทีม สร้างมนุษยสัมพ ันธ ์ได้ดี เป็นที่รักใคร่ชอบพอของผู้ร ่วมงาน 
เป็นผ ู้ที่ช่วยก่อให้เกิดความร่วมมือประสานงาน 

   

 

17.ความม ีระเบียบว ิน ัย ปฏ ิบัติตามว ัฒนธรรมขององค์กร ( Discipline and Adaptability to Formal 
Organization) 
ความสนใจเรียนรู้ ศึกษา กฎระเบียบ นโยบายต่างๆ และปฏ ิบัติตามโดยเต็มใจ การปฏ ิบัติตามระเบียบ 
บริหารงานบุคคล (การเข ้างาน ลางาน) ปฏ ิบัตติามกฎการรักษาความปลอดภัยในโรงงาน การควบคุมคุณภาพ 
5 ส และอ ื่นๆ 

 

18.ค ุณธรรมและจริยธรรม (Ethics and Morality) 
มีความซื่อสัตย ์ ส ุจริต มีจิตใจดี ร ู้จักเสียสละไม่เห็นแก่ตัว เอื้อเฟ ื้อช ่วยเหล ือผู้อ่ืน 

 

 
 

โปรดให้ข ้อค ิดเห็นที่เป็นประโยชน์แก่น ักศึกษา/Please give comments on the student 
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21.ท่านประเมินให้น ักศึกษาได้เกรดใด จากการฝึกสหกิจศึกษาครั้งนี้ (โปรดใส่เครื่องหมาย √ ) 
      A       =       90 – 100            B+     =       85 – 89 
      B       =       80 – 84              C+     =       75 – 79 
      C       =       70 – 74              D+     =       65 – 69 
      D       =       60 – 64              ไม่ผ่านการฝึกสหกิจศึกษา 

 
 

22.ข้อค ิดเห็นเพิ่มเต ิม/Other Comments 
............................................................................................................................. ............................................................................ 
............................................................................................................................. ............................................................................ 
............................................................................................................................. ........................................................................... 

 
 
 
 
 
 

ลงช ื่อ/Evaluator's Signature ........................................................ 
(........................................................) 

ตาแหนง่/Position....................................................... 
ว ันที่/Date............................................................ 
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คําชี้แจง 

แบบประเมินผลรายงานสหกิจศ ึกษา 
........................................................................................ 

1.ผู้ใหข้้อม ูลในแบบประเมินนีต้้องเป็นผ ู้พนักงานที่ปรึกษา (job Supervisor) ของนักศ ึกษาหรือบุคคลท่ีได้รับ 
มอบหมายให้ทาํหน้าที่แทน หรือผู้ที่เก ี่ยวข้อง 
2.แบบประเม ินผล มทีั้งหมด 14 ข้อ โปรดให้ข้อมูลครบทกุข้อ เพื่อความสมบูรณ์ของการประเมิน 
3.โปรดให้คะแนนในช ่อง 

 
คะแนน ในแต่ละหัวข้อการประเมิน หากไม่ม ีข้อมูลให้ใส่เครื่องหมาย “ –“ 

4.เมื่อประเม ินผลเร ียบร้อยแล้ว โปรดนาเอกสารนี้ประทับตรา "ลบั" ส่งคนื คณะมนุษยศาสตร ์และสังคมศาสตร์ 
มหาว ิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว ิทยาเขตปัตตานี เลขที ่186 ตําบลร ูสะมิแล อำเภอเมือง จังหว ัดปัตตานี 94000 

 
 

เร ียน คณบดคีณะมนุษยศาสตร ์และสังคมศาสตร 
ขอแจ้งผลประเม ินรายงานของนักศ ึกษาสหกิจศ ึกษา ดังนี ้

 
 

ข้อม ูลทั่วไป/Work Term Information 
ช ื่อ-นามสกุลนกัศึกษา/Student Name ..............................................................รหัสประจาํตวั/IDNo......................................... 
ภาควิชา/Department.....................................................................................คณะ/Faculty........................................................ 
ช ื่อสถานประกอบการ/Employer Name........................................................................................ ............................................... 
ช ื่อ-นามสกุลผ ู้ประเม ิน/Evaluator Name............................................................................................................... ....................... 
ตําแหนง่/Position................................................................................ แผนก/Department........................................................ 

 
 

หัวข้อรายงาน/Report title 
ภาษาไทย/Thai.................................................................................... ............................................................................................ 
............................................................................................................................. ............................................................................ 
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หัวข้อประเมิน/Items  

 ผลสําเร็จของงาน/Work Achievement   

1.กิตติกรรมประกาศ (Acknowledgement)  5 คะแนน   

2.บทคัดย่อ (Abstract)  5 คะแนน   

3.สารบัญ สารบัญรูป และสารบัญตาราง (Table of Contents)  5 คะแนน   

4.ว ัตถุประสงค ์(Objectives)  5 คะแนน   

5.ว ิธ ีการศ ึกษา (Method of Education)  5 คะแนน   

6.ผลการศ ึกษา (Result)  20 คะแนน   

7.ว ิเคราะห์ผลการศึกษา (Analysis)  10 คะแนน   

8. สร ุปผลการศึกษา (Conclusion)  10 คะแนน   

9.ข้อเสนอแนะ (Recommendation)  5 คะแนน   

10.สํานวนการเขียน และการส ื่อความหมาย (Idiom and Meaning)  10 คะแนน   

11.ความถูกต้องของตัวสะกด(Spelling)  5 คะแนน   

12.รูปแบบและความสวยงามของรูปเล ่ม (Pattern)  5 คะแนน   

13.เอกสารอ้างอ ิง (References)  5  คะแนน   

14.ภาคผนวก (Appendix)  5 คะแนน   

 
 

ข้อค ิดเห็นเพิ่มเต ิม/Other Comments 
 

............................................................................................................................. ............................................................................ 

............................................................................................................................. ............................................................................ 

............................................................................................................................. ........................................................................... 
 
 

ลงช ื่อ/Evaluator's Signature ........................................................ 
(..................................................) 

ตําแหน่ง/Position....................................................... 
วันท ี่/Date............................................................ 

 

 
 

 สําหรับอําจํารย์นิเทศสหกิจศ ึกษา  
 
 

คะแนนรวม ขอ้ 1-14           =            คะแนน 

รวม =    
100 

คะแนน 
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