โครงการฝึ กงานวิชาชีพ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แบบประเมินผลการฝึ กงาน
คาชี้แจง
1. ผูใ้ ห้ขอ้ มูลในแบบประเมินนี้ตอ้ งเป็ นผูน้ ิเทศงาน (Job Supervisor) ของนักศึกษาสหกิจศึกษาหรื อบุคคลที่
ได้รับมอบหมายให้ทาหน้าที่แทน
2. แบบประเมินผลนี้มีท้ งั หมด 21 ข้อ โปรดให้ขอ้ มูลครบทุกข้อ เพื่อความสมบูรณ์ของการประเมินผล
3. โปรดให้คะแนนลงในช่อง
ในแต่ละหัวข้อการประเมิน หากไม่มีขอ้ มูลให้ใส่ เครื่ องหมาย – และ
โปรดให้ความเห็นเพิ่มเติม (ถ้ามี)

5 = มากที่สุด

4 = มาก

3 = ปานกลาง 2 = น้ อย

1 = น้ อยที่สุด

4. เมื่อประเมินผลเรี ยบร้อยแล้ว โปรดนาเอกสารนี้ใส่ ซองประทับตราปิ ดผนึก และให้นกั ศึกษานาส่ งอาจารย์
ประจาวิชา ทันทีหลังเสร็ จสิ้นการฝึ กงานกับทางหน่วยงาน

เรี ยน อาจารย์ประจาวิชา
ขอแจ้งผลประเมินการฝึ กงาน ของนักศึกษา ดังนี้
ข้อมูลทัว่ ไป /Work Term Information
ชือ่ -นามสกุลนักศึกษา ........................................................................................รหัสประจาตัว..............................................
สานักวิชา สถาปัตยกรรมศาสตร์
คณะ สถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ชื่อสถานประกอบการ ............................................................................................................................. ............................
ชื่อ-นามสกุล ผูป้ ระเมิน.......................................................................................................................................................
ตาแหน่ง ................................................................. แผนก.............................................................................

หัวข้อการประเมิน
1. ปริมาณงาน (Quantity of Work)
ปริ มาณงานที่ปฏิบตั ิสาเร็ จตามหน้าที่หรื อตามที่ได้รับมอบหมายภายใน
ระยะเวลาที่กาหนด(ในระดับที่นกั ศึกษาจะปฏิบตั ิได้) และเทียบกับนักศึกษาทัว่ ๆไป
2. คุณภาพงาน (Quality of Work)
ทางานได้ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ มีความประณี ตเรี ยบร้อย มีความรอบคอบ
งานไม่คา้ ง ทางานเสร็ จทันเวลาหรื อก่อนเวลาที่กาหนด
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ความรู ้ความสามารถ /Knowledge and Ability
หัวข้อการประเมิน
3. ความรู้ความสามารถทางวิชาการ
นักศึกษามีความรู ้ทางวิชาการเพียงพอ ที่จะทางานตามที่ได้รับมอบหมาย
(ในระดับที่นกั ศึกษาจะปฏิบตั ิได้)
4. ความสามารถในการเรี ยนรู้และประยุกต์ วิชาการ
ความรวดเร็ วในการเรี ยนรู ้ เข้าใจข้อมูล ข่าวสาร และวิธีการทางาน
ตลอดจนการนาความรู ้ไปประยุกต์ใช้งาน
5. ความรู้ความชานาญด้ านปฏิบัติการ (ถ้ ามี)
เช่น การปฏิบตั ิงานในภาคสนาม ในห้องปฏิบตั ิการ
6. วิจารณญาณและการตัดสิ นใจ
ตัดสิ นใจได้ดี ถูกต้อง รวดเร็ ว มีการวิเคราะห์ ข้อมูลและปัญหาต่างๆอย่างรอบบคอบ
ก่อนการตัดสิ นใจ สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้า สามารถไว้วางใจให้ตดั สิ นใจได้ดว้ ยตนเอง
7. การจัดการและวางแผน
สามารถจัดการและวางแผนการทางานให้เสร็ จตามเป้ าหมาย
8. ทักษะการสื่ อสาร
ความสามารถในการติดต่อสื่ อสาร การพูด การเขียน และการนาเสนอ (Presentation)
สามรถสื่ อให้เข้าใจได้ง่าย เรี ยบร้อย ชัดเจน ถูกต้อง รัดกุม มีลาดับขั้นตอนที่ดี
ไม่ก่อให้เกิดความสับสนต่อการทางาน รู ้จกั สอบถาม รู ้จกั ชี้แจงผลการปฏิบตั ิงานและข้อขัดข้องให้ทราบ
9. การพัฒนาด้ านภาษาและวัฒนธรรมต่ างประเทศ (ถ้ ามี)
เช่น ภาษาอังกฤษ การทางานกับชาวต่างชาติ
(ประเมินเฉพาะสถานปรกอบการที่มีชาวต่างชาติ หรื อใช้ภาษาต่งประเทศในการติด ต่อสื่ อสาร)
10. ความเหมาะสมต่ อตาแหน่ งงานที่ได้ รับมอบหมาย
สามารถพัฒนาตนเองให้ปฏิบตั ิงานตาม Job Position และ Job Description ที่มอบหมาย
ได้อย่างเหมาะสมหรื อตาแหน่งงานนี้ที่เหมาะสมกับนักศึกษาหรื อไม่เพียงใด
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ความรับผิดชอบต่อหน้าที่
หัวข้อการประเมิน
11. ความรับผิดชอบและเป็ นผู้ที่ไว้ วางใจได้
ดาเนินงานให้สาเร็ จลุล่วงโดยคานึงถึงเป้ าหมาย และความสาเร็ จของงานเป็ นหลัก
ยอมรับผลที่เกิดจากการทางานอย่างมีเหตุผล สามารถปล่อยให้ทางาน (กรณี งานประจา)
ได้โดยไม่ตอ้ งควบคุมมากจนเกินไป ความจาเป็ นในการตรวจสอบขั้นตอนและผลงานตลอดเวลา
สามารถไว้วางใจให้รับผิดชอบงานที่มากกว่างานประจา สามารถไว้วางใจได้แทบทุกสถานการณ์
หรื อในสถานการณ์ปกติเท่านั้น
12. ความสนใจ อุตสาหะในการทางาน
ความสนใจและความกระตือรื อร้นในการทางาน มีความอุตสาหะ ความพยายาม
ความตั้งใจที่จะทางานได้สาเร็ จ ความมานะ บากบัน่ ไม่ยอ่ ท้อต่ออุปสรรคและปัญหา
13. ความสามารถเริ่มต้ นทางานได้ ด้วยตนเอง
เมื่อได้รับคาชี้แนะ สามารถเริ่ มงานได้เอง โดยไม่ตอ้ งรอคาสั่ง (กรณี งานประจา)
เสนอตัวเข้าช่วยงานแทบทุกอย่าง มาขอรับงานใหม่ๆ ไปทา
ไม่ปล่อยเวลาว่างให้ล่วงเลยไปโดยเปล่าประโยชน์
14. การตอบสนองต่ อการสั่ งการ
ยินดีรับคาสั่ง คาแนะนา คาวิจารณ์ ไม่แสดงความอึดอัด เมื่อได้รับคาติเตือนและวิจารณ์
ความรวดเร็ วในการปฏิบตั ิตามคาสั่ง การปรับตัวปฏิบตั ิตามคาแนะนา ข้อเสนอแนะและวิจารณ์

ลักษณะส่ วนบุคคล
หัวข้อการประเมิน
15. บุคลิกภาพและการวางตัว
มีบุคลิกภาพและวางตัวเหมาะสม เช่นทัศนคติ วุฒิภาวะ ความอ่อนน้อมถ่อมตน
การแต่งกาย กิริยาวาจา การตรงต่อเวลา และอื่นๆ
16. มนุษยสั มพันธ์
สามารถร่ วมงานกับผูอ้ ื่น การทางานเป็ นทีม สร้างมนุษยสัมพันธ์ได้ดี เป็ นที่รักใคร่
ชอบพอของผูร้ ่ วมงาน เป็ นผูท้ ี่ช่วยก่อให้เกิดความร่ วมมือประสานงาน
17. ความมีระเบียบวินัย ปฏิบัติตามวัฒนธรรมขององค์กร
ความสนใจเรี ยนรู ้ ศึกษา กฏระเบียบ นโยบายต่างๆและปฏิบตั ิตามโดยเต็มใจ
การปฏิบตั ิตามระเบียบบริ หารงานบุคคล (การเข้างาน ลางาน) ปฏิบตั ิตามกฎการรักษา
คามปลอดภัยในโรงงาน การควบคุมคุณภาพ 5 ส และอื่นๆ
18. คุณธรรมและจริยธรรม
มีความซื่ อสัตย์ สุ จริ ต มีจิตใจดี รู ้จกั เสี ยสละ ไม่เห็นแก่ตวั เอื้อเฟื้ อช่วยเหลือผูอ้ ื่น
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โปรดให้ ข้อคิดเห็นทีเ่ ป็ นประโยชน์แก่นกั ศึกษา
19. จุดเด่ นของนักศึกษา

20. ข้ อควรปรับปรุงของนักศึกษา

21. ข้ อคิดเห็นเพิม่ เติม
............................................................................................................................. ......................................................................
............................................................................................................................. ......................................................................
......................................................................................................................................................................................... ..........
........................................................................................................................ ...........................................................................
............................................................................................................................. ......................................................................
............................................................................................................................. ......................................................................
......................................................................................................................................................................... ..........................
........................................................................................................ ...........................................................................................
............................................................................................................................. ......................................................................

หมายเหตุ
หากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
ไม่ได้รับแบบประเมินนี้ภายในระยะเวลาที่กาหนด
นักศึกษาจะไม่ผ่านการประเมินผล
นักศึกษาที่มีผลการประเมินต่ากว่า 60 %
จะไม่ผ่านการประเมินผล

ลงชื่อผูป้ ระเมิน........................................................................
(....................................................................)
ตาแหน่ง......................................................................
วันที่ ........../.................................../.............................
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ข้ อมูลสอบถามเพิ่มเติม
1. คุณสมบัติของนักศึกษาฝึ กงานที่ท่านต้องการ
............................................................................................................................. ......................................................................
................................................................................................................................................ ...................................................
...................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ......................................................................
............................................................................................................................. ......................................................................
................................................................................................................................ ...................................................................
............................................................................................................................................................................................ ......
2. ช่วงเวลาที่เหมาะสมของหน่วยงานท่านในการเข้ารับนักศึกษาเข้ารับการฝึ กงานด้านวิชาชีพ
....................................................................................................................................................................... ............................
3. ระยะเวลาที่ที่เห็นว่านักศึกษาควรจะใช้ในการฝึ กงานกับสถานประกอบการเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด
............................................................................................................................. ......................................................................
4. ในปี การศึกษาถัดไปทางหน่วยงานท่านต้องการรับนักศึกษาฝึ กงานอีกหรื อไม่
รับ
ไม่รับ
5. หากรับท่านมีความประสงค์จะรับนักศึกษาเข้าฝึ กงานจานวน .................คน
6. จุดที่ท่านต้องการให้ทางคณะแก้ไขปรั บปรุ งคือ...............................................................................................
............................................................................................................................. ......................................................
.......................................................................................................................................................................... .........
.......................................................................................................................... .........................................................

ผูใ้ ห้ขอ้ มูล .......................................................................
(...................................................................)
ตาแหน่ง...........................................................................
วันที.่ .........เดือน.......................พ.ศ..................
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