
  วิทยาลัยรัตภูมิ 

 

  
แบบประเมินผลความพึงพอใจตอ่คณุภาพนักศกึษาฝกึงาน 

 
ค าช้ีแจง 

1. ผู้ให้ข้อมลูในแบบประเมินนี้  ควรเป็นหัวหน้าหน่วยงาน หรือ พนักงานทีป่รึกษาของนกัศึกษา 
2. กรุณาประเมินผลเมื่อนักศึกษาฝกึงานแล้วเสร็จ และมอบใหน้ักศึกษาน าส่งโดยปิดผนึก หรือน าส่งทาง
ไปรษณีย์  ถึง วิทยาลัยรัตภูมิ  เลขที่ 414 ม.14 ต. ท่าชะมวง อ. รัตภูมิ  จ. สงขลา 90180 

 
เรียน    ผู้อ านวยการวิทยาลัยรัตภูมิ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

หน่วยงาน  ขอแจ้งผลประเมินการฝึกงาน ของนักศึกษา วิทยาลัยรัตภูมิ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคล
ศรีวิชัย ดังนี ้
 
ชื่อ – สกุล นักศึกษาฝึกงาน  (นาย/นางสาว) ................................................................... ..........................
สาขาวิชา   การบญัชี       การตลาด    คอมพิวเตอร์ธุรกจิ     ช่างยนต์   ช่างไฟฟ้า 
สาขา    บรหิารธุรกิจ   อุตสาหกรรม 
 
ชื่อสถานประกอบการ  .......................................................................................................................................... 
ที่อยู่    เลขที่ ....................  หมู่ที่....................... ตรอก/ซอย.......................... ............ถนน................................... 
ต าบล..............................................  อ าเภอ................................................จังหวัด................................................. 
หมายเลขโทรศัพท์.............................................................  หมายเลขโทรสาร....................................................... 
 

ค าชี้แจง  โปรดให้คะแนนนักศึกษาฝึกงาน ตามเกณฑ์การประเมินดังต่อไปนี ้
 หมายถึง  ดีเยี่ยม   หมายถึง  ดีมาก 
 หมายถึง  พอใช้   หมายถึง  ต้องปรบัปรุง 
 หมายถึง  ไม่เป็นที่พอใจ 
   
ตอนที่ 1  คะแนนความพึงพอใจทีม่ีต่อคุณภาพนกัศึกษาฝึกงาน 

ประเด็น 
คะแนน 

5 4 3 2 1 
1. ด้านคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ (คุณธรรม จริยธรรม พฤติกรรมลักษณะนิสัย และทักษะทางปัญญา) 
1.1 ความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา ขยัน อดทน       
1.2 มีระเบียบวินัย เคารพกฎระเบียบของหน่วยงาน      
1.3 มีความสุภาพเรียบรอ้ย มีสมัมาคาราวะ รูจ้ักกาลเทศะ       
1.4 มีความคิดสร้างสรรค์ ปฎิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมปีระสิทธิผล      
1.5 มีมนุษยสัมพันธ์และมีความสามารถในการท างานร่วมกบัผู้อื่นหรอืท างานเป็นทมี      



  วิทยาลัยรัตภูมิ 

 

 

ประเด็น 
ระดับความพึงพอใจ 
5 4 3 2 1 

2. ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะท่ัวไป  (ความรู้และทักษะการสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนาการ
การเรียนรู้และการปฏิบัติงาน การท างานร่วมกับผู้อ่ืน การใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การประยุกต์ใช้ตัวเลข การจัดการ
และพัฒนางาน) 

2.1 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศและการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์      
2.2  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ประยุกต์ความรู้และการแก้ไขปญัหาในการ
ปฏิบัติงาน 

     

2.3  มีความสามารถทางด้านสถิติและการค านวณ      
2.4  มีความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนางาน      
2.5  มีทักษะการสื่อสารและการน าเสนอทีเ่หมาะสม      
3. ด้านสมรรถนะวิชาชีพ  (ความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะในสาขาวิชาชีพสู่การปฏิบัติจริง รวมทั้ง

ประยุกต์สู่อาชีพ)  หมายเหตุ  เลือกประเมินเฉพาะสาขาที่มีนักศึกษาฝึกงาน 
 สาขาวิชาการบัญช ี      
1. สามารถปฏิบัติงานด้านบญัชี การเงิน ได้ตามมาตรฐานการบญัชี และหลักการบัญชี

ที่รับรองทั่วไป 
     

2. สามารถน าเทคโนโลยีสารสนเทศทางการบัญชี มาใช้ในการจัดท าบญัชีได้      
3. สามารถคิด วิเคราะห์ข้อมลู เพื่อน าไปประกอบการตัดสินใจในการท างานได้      
 สาขาวิชาการตลาด 
1. สามารถน าเสนอผลงาน กล้าแสดงออกและสามารถตัดสินใจภายใต้ 

สถานการณ์ต่าง ๆ ได้ 
     

2. ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศทางการตลาดและโปรแกรมส าเร็จรปูทางการตลาดช่วยใน
การตัดสินใจหรือประกอบการท างานได้ 

     

3. สามารถวิเคราะหส์ถานการณ์ทางการตลาดเพื่อประโยชน์ในการท างานได้      
 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
1. มีความสามารถในการประยุกต์ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในงานส านักงาน      
2. มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้      
3. มีความสามารถในการประยุกต์ใช้และพัฒนาเว็บไซต์ แอปพลิเคช่ัน กราฟิกและสื่อ

มัลติมเีดีย ให้เหมาะสมกบังานที่ได้รับมอบหมาย 
     

 สาขาช่างยนต ์
2. สามารถอดประกอบช้ินส่วนอุปกรณ์ได้ตามคู่มือ      
3. สามารถตรวจเช็ค และวิเคราะห์ช้ินส่วนอุปกรณ์ได้ตามคู่มือ      
4. สามารถควบคุมและทดสอบสมรรถนะยานยนต์ได้ตามคู่มือ      
 สาขาช่างไฟฟ้า 
2. มีความรู้และความสามารถในงานด้านช่างไฟฟ้า      
3. มีการใช้อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยในการท างานด้านช่างไฟฟ้า      
4. สามารถใช้เครื่องมอืช่างไฟฟ้าได้อย่างเหมาะสม      
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สรุปผลการประเมิน 
   

   คะแนนท่ีได้รับ  X 100   =   ร้อยละ........................... 
         65 

  ผ่านการประเมิน ได้คะแนนร้อยละ.......................... 
  ไม่ผ่านการประเมิน ได้คะแนนร้อยละ...................... 

 

หมายเหตุ   คะแนนต่ ากว่าร้อยละ 60 ถือว่าไม่ผ่านการประเมิน 
 
ตอนที่ 2  ข้อเสนอแนะเพือ่การพฒันา 
 

1. ข้อเสนอแนะเพื่อพฒันาตัวนักศึกษา
............................................................................................................... ........................................................................
........................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................. .................................................................... 
............................................................................................................... .................................................................. 
 
2.  ข้อเสนอเพือ่พัฒนาการเรียนการสอนของวิทยาลัยรัตภูมิ 
............................................................................................................... ........................................................................
........................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................... ........................................................................
............................................................................................................... ............................................................ 
 
3.  หัวข้อ/ ประเด็น ที่ต้องการให้วิทยาลัยเพิ่มเติมใหก้ับนักศึกษา 
............................................................................................................... ........................................................................
........................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................... ................................................................................
............................................................................................................... ............................................................ 

 
ลงช่ือ ........................................................ 
 ( ...........................................) 
  ต าแหน่ง ................................................. 
วันที่...........เดือน.................... พ.ศ. ............... 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

ฝ่ายวิชาการและวิจัย วิทยาลัยรัตภูมิ  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
414  ม. 14  ต. ท่าชะมวง  อ.รัตภูมิ  จ. สงขลา  90180  โทร. 074-584241 -4   

โทรสาร  074-584240   E-mail : panita.k@rmuts.ac.th 
 


