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แบบประเมินผลนักศึกษาสหกิจศึกษา 

หมายเลขงาน  Job No. □□-□-□□-□□□□ 

ค าชี้แจง   

๑. ผู้ให้ข้อมูลในแบบประเมินนี้ต้องเป็นผู้นิเทศงาน ของนักศึกษาสหกิจศึกษาหรือบุคคลทีไ่ด้รับ มอบหมายให้ท าหน้าที่แทน 

๒. แบบประเมินผลนีม้ีทั้งหมด ๖ ด้าน  โปรดประเมินทุกข้อ เพื่อความสมบรูณ์ของการประเมินผล 

๓. โปรดบันทึกหมายเลข ๕, ๔, ๓, ๒, ๑  ตามความเห็นของท่าน  และโปรดให้ความคิดเห็นเพิ่มเติม (ถ้ามี)                          
เกณฑ์การประเมินค่า ส าหรับระดบัความคิดเห็นดังน้ี ๕ = มากทีสุ่ด  ๔ = มาก  ๓ = ปานกลาง  ๒ = น้อย  ๑ = น้อยที่สุด  

๔. เมื่อประเมินผลเรียบร้อยแล้ว  โปรดน าเอกสารฉบับนี้ใส่ซองประทับตรา  “ลับ” และมอบให้นักศึกษาน าส่งงานสหกิจศึกษา คณะ/
วิทยาลัย ทันทีท่ีนักศึกษาเสร็จสิ้นการปฏิบัติสหกิจศึกษา  

  

ข้อมูลทั่วไป (Information) 

 

ช่ือ-นามสกลุนักศึกษา.............................................................................รหสันักศึกษา………………………………………..….……….……..……… 
ภาควิชา/สาขาวิชา.........................................................................คณะ/วิทยาลัย.................................................................................... 
ช่ือสถานประกอบการ................................................................................................................................................................................ 
ช่ือ-นามสกลุผู้ประเมิน...............................................................................................................................................................................
ต าแหน่ง……………………………………………………………………………..แผนก/ฝ่าย........................................................................................... 

 

หัวข้อประเมิน (Items) 

ระดับคะแนน 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด 

(๕) (๔) (๓) (๒) (๑) 
๑. ผลการเรียนรู้ : ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

  

๑.๑ มีความซ่ือสัตย์ สุจริต เสียสละ มีจิตสาธารณะในการช่วยเหลืองานส่วนรวม  
และสามารถจัดการปัญหาด้านจริยธรรมและความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ท่ีได้รับ 
กับจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ (SAR 2)           

  
๑.๒ มีทัศนคติท่ีดีต่ออาชีพ มีการแสดงออกซึ่งคุณธรรมและจริยธรรม 
ในการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตนต่อผู้อื่นอย่างสม่ าเสมอ           

 
๑.๓ มีความรับผิดชอบในหน้าท่ี เป็นสมาชิกที่ดี และมีส่วนร่วมในกิจกรรม 
เพื่อการพัฒนา เป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้อื่น มีภาวะผู้น าและผู้ตาม      

  
๑.๔ มีวินัย มีความตรงต่อเวลา มีสัมมาคารวะต่อผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน 
ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบและข้อบังคับขององค์กรและสังคม (SAR 1)           

๒. ผลการเรียนรู้ : ด้านความรู้ 
  ๒.๑ มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีท่ีส าคัญในสาขาท่ีศึกษา           

 

๒.๒ มีความรู้และความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ ท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 
อย่างเป็นระบบ และมีความเป็นสากล 

      
 

หน้าที ๑/๓ 
ปรับปรุงเมื่อ ๑๘ เม.ย.๖๑ 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
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หัวข้อประเมิน (Items) 

ระดับคะแนน 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด 

(๕) (๔) (๓) (๒) (๑) 
๓. ผลการเรียนรู้ : ด้านทักษะทางปัญญา 

  

๓.๑ มีความสามารถประมวลผลและศึกษาข้อมูลเพ่ือวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา   
ข้อโต้แย้งและสังเคราะห์ได้อย่างถูกต้องตามหลักการ และตามขั้นตอนเชิงวิทยาศาสตร์ รวมท้ัง
หาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสมท้ังเชิงกว้างและเชิงลึก           

  ๓.๒ มีทักษะการแก้ปัญหาท่ีใช้เหตุผลเชิงวิเคราะห์และแสดงให้ผู้อื่นเข้าใจได้           

  
๓.๓ มีความสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติไปสู่การฝึกประสบการณ์
ภาคสนาม และการปฏิบัติงานจริงตามสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม (SAR 3)           

  
๓.๔ สามารถริเริ่มสร้างสรรค์สิ่งท่ีเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน และสามารถประยุกต์ใช้
เทคโนโลยี และศาสตร์อื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องมาพัฒนาทักษะการท างานให้เกิดประสิทธิผล (SAR 4)           

๔. ผลการเรียนรู้ : ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

    ๔.๑ รับผิดชอบงานท่ีได้รับมอบหมายตามหน้าท่ีและบทบาทของตนได้อย่างเหมาะสม   
    และมีปฏิสัมพันธ์ท่ีดีกับบุคคลอื่นเพื่อช่วยให้เกิดผลดีกับงาน (SAR 6) 

          

    ๔.๒ มีส่วนร่วมในการท างาน สังเกต ระบุปัญหา และพัฒนาแนวทางการแก้ไขปัญหา (SAR 5)           

    ๔.๓ พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง      

    ๔.๔ เรียนรู้ พัฒนาตนเองและองค์ความรู้ให้ทันสมัยต่อสถานการณ์โลก (SAR 7)           

๕. ผลการเรียนรู้ : ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

    ๕.๑ ใช้ภาษาต่างประเทศในการการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ (SAR 10)           

    ๕.๒ สื่อสารกับชาวต่างชาติได้อย่างเหมาะสมกับกาลเทศะและสอดคล้องกับวัฒนธรรม                      

    ๕.๓ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการติดต่อสื่อสาร สืบค้นและน าเสนอข้อมูลได้อย่างถูกต้อง 
    เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ (SAR 9) 

          

๖. ผลการเรียนรู้ : ด้านทักษะพิสัย 

    ๖.๑ มีทักษะการประสานงานในการปฏิบัติงานในสาขาอาชีพ           
    ๖.๒ มีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ (SAR 8)           
    ๖.๓ มีทักษะในการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ           

รวมคะแนน           

 รวมทั้งสิ้น   

 
 
 
 
 
 
                                                 หน้าที ๒/๓ 

                              ปรับปรุงเมื่อ ๑๘ เม.ย.๖๑ 

                สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพือ่การสื่อสาร 
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โปรดให้ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์แก่นักศึกษา (Please give comments on the student) 
 

จุดเด่นของนกัศึกษา (Strength) ข้อควรปรับปรุงของนักศึกษา (Improvement) 

  
  
  
  

 
 

งานที่นักศึกษาผู้นี้ท ามีประโยชนก์ับสถานประกอบการของท่านใช่หรือไม่  

      The student employment is useful for your organization or not?  

    (     )  ใช่ (Yes)            (     )  ไม่ใช่ (No) 

กรณีที่นักศึกษาผู้นีส้ าเร็จการศึกษาแล้ว ท่านจะรับเข้าท างานในสถานประกอบการนี้หรือไม่ (ในกรณีที่มตี ำแหน่งงำนว่ำง) 

      Once this student graduates, will you be interested to offer him/her a job? 

    (     )  รับ (Yes)            (     )  ไมร่ับ (No) 

 

 
ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม (Other comments) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ : หากงานสหกิจศึกษา ของคณะศิลปศาสตร์ไม่ได้รับแบบประเมินนี้ภายในระยะเวลาที่ก าหนดนักศึกษาจะไม่ผ่านการประเมินผล 

 
 

 
ลงชื่อ (Evaluator’s Signature).........................……………………  
                 (.................………………………………………………………) 
 ต าแหน่ง (Position).....................................................…………… 
 วันที่ (Date)........……..............................….……………………………. 
 

 

 

 

ส าหรับเจ้าหน้าท่ีสหกิจศกึษา 

คะแนนรวม   = ……………………………… คะแนน 
                   (คะแนนเต็ม   100   คะแนน) 
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หน้าที ๓/๓ 
ปรับปรุงเมื่อ ๑๘ เม.ย.๖๑ 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
 


