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คําแนะนําในการกรอก 
Instruction 

แบบฟอรม์นี�กรอกโดยเจา้หนา้ที�บคุลากรและ/หรอืพนักงานที�ปรกึษาของสถานประกอบ และโปรดสง่คนืใหแ้กอ่าจารยท์ี�ปรกึษาเมื�อจบ
การฝึกงาน (สง่พรอ้มกบัรายงานเมื�อจบการทํางานกบัสถานประกอบการ) 
This form is to be filled out by job supervisor and returned to advisor when the job training ends. (Submitted with 
report.) 

คําชี�แจง 
1. ผูใ้หข้อ้มลูในแบบประเมนินี�ตอ้งเป็นพนักงานที�ปรกึษา (Job supervisor) ของนักศกึษาสหกจิศกึษาหรอืบคุคลที�ไดร้ับมอบหมายใหทํ้าหนา้ที�

แทน 
2. แบบประเมนิผลนี�มทีั �งหมด 26 ขอ้ โปรดใหข้อ้มลูครบทกุขอ้ เพื�อความสมบรูณ์ของการประเมนิผล 
3. โปรดใหค้ะแนนในชอ่ง ในแตล่ะหัวขอ้การประเมนิ หากไมม่ขีอ้มลูใหใ้สเ่ครื�องหมาย “-“ และโปรดใหค้วามคดิเห็นเพิ�มเตมิ (ถา้ม)ี 5 = มาก

ที�สดุ 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = นอ้ย 1 = นอ้ยที�สดุ 
4. เมื�อประเมนิผลเรยีบรอ้ยแลว้ โปรดนําเอกสารนี�ใสซ่องที�จัดมาใหห้รอืซองจดหมายอื�นๆพรอ้มประทับตรา ”ลบั” และใหนั้กศกึษานําสง่

สํานักงานโครงการสหกจิศกึษาฯ ทันททีี�นักศกึษากลับมหาวทิยาลัย 

Explanations 
1. The person who fills out this form must be the job supervisor or others assigned to work with cooperative education program. 
2. There are 26 questions on this form to be completely filled out for successful evaluation. 
3. Write a score in the provided box for each of the questions: 5 = Best, 4 = Good, 3 = Satisfactory, 2 = less than satisfactory, 

and 1 = the least satisfactory; if information is not available, please write a “-“ with comment (if applicable). 
4. Once completed, please enclose it in the provided envelop or other envelope and stamp “Confidential”, and have the 

student deliver it to the advisor immediately after completion of the training. 
 

ชื�อสถานประกอบการ 
Business Name 

เลขที�ตําแหน่ง 
Job No. 

ชื�อผูป้ระเมนิ 
Evaluator’s Name 

ตําแหน่ง 
Position 

โทรศัพท ์
Phone 

โทรสาร 
Fax 

ชื�อนักศกึษา 
Student’s First Name  

นามสกลุ 
Last Name 

รหัสนักศกึษา 
Student Id 

หลักสตูร 
Curriculum 

สาขา 
Program 

 

 

หัวขอ้ประเมนิ 
Evaluation Criteria 

1. ปรมิาณงาน (Quantity of Work) 

ปรมิาณงานที�ปฏบิัตสํิาเร็จตามหนา้ที�หรอืตามที�ไดร้ับมอบหมายภายในระยะเวลาที�กําหนด (ในระดับที�นักศกึษาปฏบิัตไิด)้ 
และเทยีบกับนักศกึษาทั�วไป 

All work assigned was completed before or on time (up to the level the student could accomplish) comparing 
to other students. 

 
 

2. คณุภาพงาน (Quality of Work) 

ทํางานไดถ้กูตอ้งครบถว้นสมบรูณ์ มคีวามประณีตเรยีบรอ้ย มคีวามรอบคอบ ไมเ่กดิปัญหาตดิตามมา 

Student could perform the work neatly, correctly and completely without rework. 

 
 

3. ความรูค้วามสามารถทางวชิาการ (Knowledge) 

นักศกึษามคีวามรูท้างวชิาการเพยีงพอที�จะทํางานตามที�ไดร้ับมอบหมาย 

Student has sufficient knowledge to do his or her assigned duties.  

 
 

4. ความสามารถในการเรยีนรูแ้ละประยกุตว์ชิาการ (Ability to learn and adapt the knowledge) 

ความรวดเร็วในการเรยีนรู ้เขา้ใจขอ้มลู ขา่วสาร และวธิกีารทํางาน ตลอดจนการนําความรูไ้ปประยกุตใ์ชง้าน 

Student is able to learn and understand the information and work process quickly, and is able to adapt the 
knowledge to his/her duties. 

 
 

5. ความรูค้วามชํานาญดา้นการปฏบิัต ิ(Practical Skills) 

สามารถใชค้วามชํานาญในการปฏบิัตงิานภาคสนามหรอืในหอ้งปฏบิัตกิารอยา่งมปีระสทิธภิาพ 

Student is able to use his/her practical skills in the field or operating lab efficiently. 

 
 

6. วจิารณญาณและการตัดสนิใจ (Judgment and Decision Making) 

ตัดสนิใจไดด้ ีถกูตอ้ง รวดเร็ว มกีารวเิคราะหข์อ้มลูและปัญหาต่างๆอยา่งรอบคอบกอ่นการตัดสนิใจ สามารถแกปั้ญหาเฉพาะ
หนา้ สามารถไวว้างใจใหต้ัดสนิใจไดด้ว้ยตนเอง 

Student is able to make good judgment and decision promptly without supervision, and analyze data and 
problems carefully before making decision accordingly. 

 
 

7. การจัดการและการวางแผน (Management and Planning) 

สามารถกําหนดทรัพยากรที�ตอ้งใชแ้ละวางแผนการทํางานไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

Student is able to define resources to be used and plan accurately. 
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หัวขอ้ประเมนิ 
Evaluation Criteria 

8. ทักษะการสื�อสาร (Communication Skills) 

ความสามารถในการตดิตอ่สื�อสารทั �งการพดู อา่นและเขยีน การนําเสนอ สามารถทําไดอ้ยา่งชดัเจน ถูกตอ้งตามลําดับ ไม่
เยิ�นเยอ้ เหมาะสม รูจั้กสอบถามและชี�แจงผลการปฏบิัตงิานและขอ้ขัดขอ้งใหท้ราบ 

Student is able to speak, read, write, and present concisely and clearly; ask questions and report the 
outcome and obstacles confronted. 

 
 

9. การพัฒนาดา้นภาษาและวัฒนธรรมตา่งประเทศ (Foreign Language and Cultural Development) 

การใชภ้าษาที�เหมาะสมและสามารถปฏบิัตงิานโดยใชภ้าษาดา้นเทคนคิไดอ้ยา่งถกูตอ้ง 

Student is able to use appropriate foreign language and technical terms. 

 
 

10. ความเหมาะสมตอ่ตําแหน่งงานที�ไดร้ับมอบหมาย (Suitability for the Assigned Job) 

สามารถพัฒนาตนเองใหป้ฏบิัตงิานตามตําแหน่งงานและลักษณะงานที�มอบหมายไดอ้ยา่งเหมาะสมหรอืตําแหน่งงานนี�
เหมาะสมกับนักศกึษาคนนี�เพยีงใด 

Student is able to develop himself/herself to fit the position or the job requirements, or by how much this 
position fits the student’s ability. 

 
 

11. ความรับผดิชอบและเป็นผูท้ี�ไวว้างใจได ้(Responsibility and Dependability) 

ดําเนนิงานสําเร็จโดยคํานงึถงึเป้าหมายและความสําเร็จของงานเป็นหลัก ยอมรับผลของงานอยา่งมเีหตผุล 

Student is able to accomplish his/her work by focusing on achieving the goal and reasonably accepted the 
outcome. 

 
 

12. ความสนใจ อตุสาหะในการทํางาน (Interest and Courage to Get the Job Done) 

ความสนใจและกระตอืรอืรน้ในการทํางาน มคีวามอตุสาหะ ความพยายาม ความตั �งใจที�จะทํางานไดสํ้าเร็จ ความมานะบาก
บั�น ไมย่อ่ทอ้ตอ่อปุสรรคและปัญหา 

Student is interested in his/her work and tries to get the job done with eagerness, and is not discouraged by 
obstacles and problems. 

 
 

13. ความสามารถเริ�มตน้งานไดด้ว้ยตัวเอง (Self-starter Capability) 

เมื�อไดร้ับคําชี�แนะ สามารถเริ�มทํางานไดเ้อง โดยไมต่อ้งรอคําสั�ง (กรณีงานประจํา) เสนอตัวเขา้ชว่ยงานแทบทกุอยา่ง มา
ขอรับงานใหม่ๆ ไปทํา ไม่ปลอ่ยเวลาวา่งใหล้ว่งเลยไปโดยเปล่าประโยชน ์

After the job functions has been described to, student is able to start his or her routine work without 
supervision, and offers help in all tasks without wasting valuable time. 

 
 

14. การตอบสนองตอ่การสั�งการ (Response to Supervision) 

ยนิดรีับคําสั�ง คําแนะนํา คําวจิารณ์ ไมแ่สดงความอดึอัดใจ เมื�อไดร้ับคําตเิตอืนและวจิารณ์ มคีวามรวดเร็วในการปฏบิัตติาม
คําสั�ง การปรับตัวปฏบิัตติามคําแนะนํา ขอ้เสนอแนะและวจิารณ ์ 

Student is willing to accept instructions, suggestions, and critiques without negative gesture; follow the 
instructions promptly and adjust himself/herself accordingly to the suggestions and critiques. 

 
 

15. บคุลกิภาพและการวางตัว (Appearance and Gesture) 

มบีคุลกิภาพและวางตัวไดเ้หมาะสม เชน่ ทัศนคต ิวุฒภิาวะ ความออ่นนอ้มถอ่มตน การแตง่กาย กริยิาวาจา การตรงตอ่เวลา 
และอื�นๆ 

Student possesses good appearance and personality such as, attitude, maturity, humbleness, neatness and 
being on time. 

 
 

16. มนุษยสัมพันธ ์(Interpersonal Skills) 

สามารถรว่มงานกับผูอ้ ื�น การทํางานเป็นทมี สรา้งมนุษยสัมพันธไ์ดด้ ีเป็นที�รักใครช่อบพบของผูร้ว่มงาน เป็นผูท้ี�ชว่ย
กอ่ใหเ้กดิความรว่มมอืประสานงาน 

Student is able to work with others as a team, is a good helper and well accepted promoting cooperation. 

 
 

17. ความมรีะเบยีบวนัิย ปฏบิัตติามวัฒนธรรมองคก์ร (Conformance to Rules and Organization’s Conduct) 

ความสนใจเรยีนรู ้ศกึษา กฎระเบยีบ นโยบายตา่งๆและปฏบิัตติามโดยเต็มใจ การปฏบิัตติามระเบยีบรหิารบคุคล (การเขา้
งาน ลางาน) ปฏบิัตติามกฎการรักษาความปลอดภัยในสถานประกอบการ การควบคมุคณุภาพ เชน่  5ส และอื�นๆ 

Student pays attention to learning and follows the rules and policies of the organization including methods, 
procedures and safety in a workplace and quality management. 

 
 

18. คณุธรรมและจรยิธรรม (Moral and Ethics) 

มคีวามซื�อสัตย ์สจุรติ มจีติใจที�ขาวสะอาด รูจั้กเสยีสละ ไมเ่ห็นแกต่ัว เอื�อเฟื�อชว่ยเหลอืผูอ้ ื�น 

Student is ethical, trustworthy, generous and considerate. 

 
 

19. จุดเดน่ของนักศกึษา (Strengths of the student) 
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หัวขอ้ประเมนิ 
Evaluation Criteria 

20. จุดที�ควรปรับปรงุของนักศกึษา (Weaknesses which needed to be improved) 

 

 

 

 
 

21. หากนักศกึษาผูน้ี�สําเร็จการศกึษาแลว้ ทา่นจะรับเขา้ทํางานในสถานประกอบการนี�หรอืไม ่(หากมโีอกาสเลอืก) 

Would you offer a job to this student after his/ her graduation (if applicable)? 

   รับ/Yes  ไมแ่น่ใจ/Not sure  ไมร่ับ/No 

22. โดยสรปุ ทา่นมคีวามคดิเห็นตอ่นักศกึษาคนนี�อยูใ่นระดับ 

How would you conclude the performance of this student? 

 
ยอดเยี�ยม 
Excellent 

 
ดมีาก 
Very Good 

 
พอใจ 
Satisfactory 

 
คาบเสน้ 
Marginal 

 
ไมเ่ป็นที�พอใจ 
Unsatisfactory 

โปรดเขยีนขอ้คดิเห็นเพิ�มเตมิตอ่โครงการสหกจิศกึษา/Please write comments toward the Cooperative Education 

23. สหกจิศกึษามปีระโยชนต์อ่องคก์รของทา่น  

Cooperative education benefits your organization 
 

23.1 ไดป้ระโยชนจ์ากผลงานของนักศกึษาที�ไปปฏบิัตงิาน  

My organization benefits from the outcome performed by the student. 
 

23.2 มโีอกาสคัดเลอืกพนักงานจรงิ 

My organization can recruit employees from this group of students. 
 

23.3 มโีอกาสสรา้งความรว่มมอืทางวชิาการกับสถาบันการบนิพลเรอืนในอนาคต 

My organization has the opportunity to create academic cooperation with CATC. 
 

24. ขอ้คดิเห็นตอ่การนเิทศงานของอาจารย ์

Comments on instructors’ visit 
 

24.1 การนเิทศงานของอาจารยม์ปีระโยชนต์อ่การปฏบิัตงิานของนักศกึษาและสถานประกอบการ 

The instructor’s visit benefits the student’s and the business’s work. 
 

24.2 จํานวนครั �งที�อาจารยม์านเิทศมคีวามเพยีงพอ 

The number of instructor’s visit is adequate 
 

24.3 การนเิทศงานสหกจิศกึษา/ฝึกงานของอาจารยม์คีณุภาพ 

Quality of instructor’s visit is good. 
 

25. ความรูส้กึตอ่การใหบ้รกิาร/ประสานงานกับอาจารยท์ี�รับผดิชอบงานสหกจิศกึษา/ฝึกงาน 

Your opinion toward the service/cooperation with cooperative education/OJT 
instructors. 

 

26. ขอ้คดิเห็นเพิ�มเตมิ 

Additional comments 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

พนักงานที�ปรกึษาลงนาม 
Evaluator’s Signature 

 
วันที� 
Date  

    

 


