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เอกสารหมายเลข 5

Faculty of Agriculture and Life Sciences, Chandrakasem
Rajabhat University

แบบประเมินผลการปฏิบตั ิงาน  สหกิจศึกษา  ประสบการณวิชาชีพ

คําชี้แจง
1. ผูใหขอมูลในแบบประเมินนี้ตองเปนผูนิเทศงาน (Job Supervisor) ของนักศึกษาหรือบุคคลที่ไดรับมอบหมายใหทําหนาที่
แทน
2. แบบประเมินผลนี้มีทั้งหมด 20 ขอ โปรดใหขอมูลครบทุกขอ เพื่อความสมบูรณของการประเมินผล
3. โปรดใหคะแนนในชอง
ในแตละหัวขอการประเมิน หากไมมีขอมูลใหใสเครื่องหมาย – และโปรดใหความ
คิดเห็นเพิ่มเติม (ถามี)
5 = มากที่สุด
4 = มาก
3 = ปานกลาง 2 = นอย
1 = นอยที่สุด
4. เมื่อประเมินผลเรียบรอยแลว โปรดนําเอกสารใสซองประทับตรา “ลับ” และใหนักศึกษานําสงหนวยงานสหกิจทันทีที่
นักศึกษากลับมหาวิทยาลัย

เรียน ผูรับผิดชอบหนวยงานสหกิจศึกษา/ประสบการณวิชาชีพ
ขอแจงผลการประเมินการปฏิบัติงานของนักศึกษา ดังนี้
ขอมูลทั่วไป/Work Term Information
ชื่อ-นามสกุลนักศึกษา/Student Name นางสาว,มัสจารี ขมิ้นทอง รหัสประจําตัว/ID No. 5311110026
สาขาวิชา/Department การผลิตและการจัดการพืชเพื่อชุมชนเมือง คณะ/Faculty…………เกษตรและชีวภาพ.....................
ชื่อสถานประกอบการ/Employer Name……………………………………………………………………………………………………………………………………..
ชื่อ-นามสกุลผูประเมิน/Evaluator Name…………………………………………………………………………………………………………………………………….
ตําแหนง/Position……………………………………………………………..แผนก/Department………………………………………………………………………..
ผลสําเร็จของงาน/Work Achievement
หัวขอประเมิน/Items
1. ปริมาณงาน (Quantity of Work)
ปริมาณงานที่ปฏิบัติสําเร็จตามหนาที่หรือตามที่ไดรับมอบหมายภายในระยะเวลาที่กําหนด
(ในระดับที่นักศึกษาจะปฏิบัติได) และเทียบกับนักศึกษาทั่วๆ ไป
2. คุณภาพงาน (Quality of Work)
ทํางานไดถูกตองครบถวนสมบูรณ มีความประณีตเรียบรอย มีความรอบคอบ งานไมคางทํางานเสร็จทันเวลาหรือ
กอนเวลาที่กําหนด

เอกสารหมายเลข 5 (ต่ อ)
ความรูความสามารถ/Knowledge and Ability
หัวขอประเมิน/Items
3. ความรูความสามารถในทางวิชาการ (Academic Ability)
นักศึกษามีความรูทางวิชาการเพียงพอ ที่จะทํางานตามที่ไดรับมอบหมาย (ในระดับที่นักศึกษาปฏิบัติได)
4. ความสามารถในการเรียนรูและประยุกตวิชาการ (Ability to Learn and Apply Knowledge)
ความรวดเร็วในการเรียนรู เขาใจขอมูล ขาวสาร และวิธีการทํางาน ตลอดจนการนําความรูไปประยุกตใชงาน
5. ความรูความชํานาญดานปฏิบัติการ (Practical Ability) เชน การปฏิบัติงานในภาคสนาม ในหองปฏิบัติการ
6. วิจารณญาณและการตัดสินใจ (Judement and Decision Making)
ตัดสินใจไดดี ถูกตอง รวดเร็ว มีการวิเคราะห ขอมูลและปญหาตางๆ อยางรอบคอบกอนการตัดสินใจ
สามารถแกปญหาเฉพาะหนา สามารถไววางใจใหตัดสินใจไดดวยตนเอง
7. การจัดการและวางแผน (Management and Planning)
สามารถจัดการและวางแผนการปฏิบัติงานใหสําเร็จลุลวงตามเปาหมาย
8. ทักษะการสื่อสาร (Communication Skills)
ความสามารถในการติดตอสื่อสาร การพูด การเขียน และการนําเสนอ (Presentation) สามารถสื่อใหเขาใจไดงาย
เรียบรอย ชัดเจน ถูกตอง รัดกุม มีลําดับขั้นตอนที่ดี ไมกอใหเกิดความสับสนรูจักสอบถาม รูจักชี้แจง
ผลการปฏิบัติงานและขอขัดของใหทราบ
9. การพัฒนาดานภาษาและวัฒนธรรมตางประเทศ (Foreign Language and Cultural Develovment)
เชน ภาษาอังกฤษ การทํางานกับชาวตางชาติ หรือภาษาอื่นๆ (ประเมินเฉพาะสถานประกอบการที่มีชาวตางชาติหรือ
ใชภาษาตางประเทศในการติดตอสื่อสาร)
10. ความเหมาะสมตอตําแหนงงานที่ไดรับมอบหมาย (Suitability for Job Position)
สามารถพัฒนาตนเองใหปฏิบัติงานตาม Job Position และ Job Description ที่มอบหมาย
ไดอยางเหมาะสมหรือตําแหนงงานนี้เหมาะสมกับนักศึกษาคนนี้หรือไมเพียงใด
ความรับผิดชอบตอหนาที่/ Responsibility
หัวขอประเมิน/Items
11. ความรับผิดชอบและเปนผูที่ไววางใจได (Responsibility and Dependability)
ดําเนินงานใหสําเร็จลุลวงโดยคํานึงถึงเปาหมาย และความสําเร็จของงานเปนหลัก
ยอมรับผลที่เกิดจากการทํางานอยางมีเหตุผล สามารถปลอยใหทํางาน(กรณีงานประจํา) ไดโดยไมตองควบคุมมาก
เกินไป สามารถไววางใจใหรับผิดชอบงานที่มากกวางานประจํา สามารถไววางใจไดแทบทุกสถานการณหรือในสถานการณปกติเทานั้น
12. ความสนใจ อุตสาหะในการทํางาน (Interest in Work)
ความสนใจและความกระตือรือรนในการทํางานมีความอุตสาหะ ความพยายาม ความตั้งใจที่จะทํางานไดสําเร็จ
ความมานะบากบั่น ไมยอทอตออุปสรรคและปญหาระหวางปฏิบัติงาน
13. ความสามารถเริ่มตนทํางานไดดวยตนเอง (Initiative or Self Starter)
เมื่อไดรับคําชี้แนะ สามารถเริ่มงานไดเองโดยไมตองรอคําสั่ง (กรณีงานประจํา)
เสนอตัวเขาชวยงานแทบทุกอยาง มาขอรับงานใหมๆ ไปทํา ไมปลอยเวลาวางใหลวงเลยโดยเปลาประโยชน
14. การตอบสนองตอการสั่งการ (Response to Supervision)
ยินดีรับคําสั่ง คําแนะนํา คําวิจารณ ไมแสดงความอึดอัดใจเมื่อไดรับคําติเตือนและวิจารณ
ความรวดเร็วในการปฏิบัติตามคําสั่ง การปรับตัวปฏิบัติตามคําแนะนํา ขอเสนอแนะและวิจารณ

ลักษณะสวนบุคคล/ Personality
หัวขอประเมิน/Items
15. บุคลิกภาพและการวางตัว (Personality)
มีบุคลิกภาพและวางตัวไดเหมาะสม เชน ทัศนคติ วุฒิภาวะ ความออนนอมถอมตนการแตงกาย กิริยาวาจา
การตรงตอเวลา และอื่นๆ
16. มนุษยสัมพันธ (Interpersonal Skills)
สามารถรวมงานกับผูอื่น การทํางานเปนทีม สรางมนุษยสัมพันธไดดี เปนทีร่ ักใครชอบพอของผูรวมงาน
เปนผูที่ชวยกอใหเกิดความรวมมือประสานงาน
17. ความมีระเบียบวินัย ปฏิบัติตามวัฒนธรรมขององคกร
(Discipline and Adaptability to Formal Organization)
ความสนใจเรียนรู ศึกษา กฎระเบียบ นโยบาย ตางๆ และปฏิบัติตามโดยเต็มใจ การปฏิบัติตามระเบียบบริหารบุคคล
(การเขางาน ลางาน) ปฏิบัติตามกฎการรักษา ความปลอดภัยในสถานประกอบการ การควบคุมคุณภาพ 5 ส และอื่นๆ
18. คุณธรรมและจริยธรรม (Ethics and Morality)
มีความซื่อสัตยสุจริต มีจิตใจดี รูจักสียสละ ไมเห็นแกตัว เอื้อเฟอเผื่อแผ ชวยเหลือผูอื่น
โปรดใหขอคิดเห็นที่เปนประโยชนแกนกั ศึกษา/Please give comments on the student
19. จุดเดนของนักศึกษา/Strength
20. ขอควรปรับปรุงของนักศึกษา/Improvement

ลงชื่อ/Evaluator’s Signature................................................................
(..............................................................)
ฝ่ ายประสานงานโครงการสหกิจศึกษาและฝึ กประสบการณ์ วิชาชีพ คณะเกษตรและชีวภาพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม http://kaset.chandra.ac.th เลขที 39/1 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร/โทรสาร 02-512-5192 หรือ 02-642-6900 ต่ อ 6001

ตําแหนง/Position…………………………………….
วันที/่ Date.......................................................

