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แบบประเมิน
สำหรับสถำนประกอบกำร
คำชี้แจง : แบบประเมินแบ่งออกเป็ น 4 ตอน ประกอบไปด้วย 1) ประเมินการปฏิบตั ิงานของนักศึกษา
2) การประเมินหลักสู ตรสหกิจศึกษา 3) ประเมินคณาจารย์นิเทศ และ 4) ทัศนคติดา้ น
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ โดยมีรายละเอียดดังนี้
ตอนที่ 1 กำรประเมินนักศึกษำ
ข้ อมูลทัว่ ไป/Work Term Information
ชื่อ-นามสกุลนักศึกษา/Student Name........................................................................................................
รหัสประจาตัว/ID No................................................................................................................................
สาขาวิชา/Program………………………………..คณะ/Faculty………………………………………..
ชื่อสถานประกอบการ/Employer Name…………………………………………………………………
ชื่อ-นามสกุลผูป้ ระเมิน/Evaluator Name………………………………………………………………..
ตาแหน่ง/Position………………………………………..แผนก/Department………………………….
คำชี้แจง :
1. ให้ ข้อมูลในแบบประเมิ นนีต้ ้ องเป็ นพนัก งานที่ปรึ กษาของนัก ศึ กษาสหกิ จศึ กษาหรื อบุ คคลที่
สถานประกอบการรั บ มอบหมายให้ ทาหน้ าที่แทน โปรดให้ ข้อมูลครบทุกข้ อ เพื่อความสมบูรณ์
ของการประเมินผล
2. โปรดให้คะแนนในช่องว่างแต่ละหัวข้อการประเมิน เกณฑ์ การให้ คะแนนดังต่ อไปนีต้ ่ อไปนี ้ โดย
ให้ ใส่ เครื่ องหมาย  ในช่ อง  ตามความเห็นของท่ านในแต่ ละหั วข้ อการประเมิน ใช้ เกณฑ์
การประเมินค่ าสาหรั บระดับความคิดเห็น ดังนี ้
4
หมายถึง เห็นด้ วยกับข้ อความนั้นมากที่สุด
หรื อ ดีมาก
3
หมายถึง เห็นด้ วยกับข้ อความนั้นมาก
หรื อ ดี
2
หมายถึง เห็นด้ วยกับข้ อความนั้นปานกลาง
หรื อ พอใช้
1
หมายถึง เห็นด้ วยกับข้ อความนั้นน้ อย
หรื อ ควรปรั บปรุ ง
(ไม่ ตอบ) หมายถึง ไม่ สามารถให้ ระดับคะแนนได้ เพราะว่ าไม่ มคี วามเห็น ไม่ มขี ้ อมูล
หรื อไม่ ต้องการประเมิน เป็ นต้ น
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3. เมื่อประเมินผลเรี ยบร้ อยแล้ ว โปรดนาเอกสารนีใ้ ส่ ซองประทับตรา “ลับ” และให้ นักศึกษานาส่ ง
ทันทีที่นักศึ กษากลับมหาวิทยาลัย หากมหาวิทยาลัยไม่ ได้ รับแบบประเมินนีภ้ ายในระยะเวลาที่
กาหนดนักศึกษาจะไม่ ผ่านการประเมินผล
(ผลสาเร็ จของงาน/Work Achievement)
1. ปริมำณงำน (Quantity of Work)
ปริ มาณงานที่ปฏิบตั ิสาเร็ จตามหน้าที่หรื อตามที่ได้รับมอบหมายภายใน
ระยะเวลาที่กาหนด (ในระดับที่นกั ศึกษาจะปฏิบตั ิได้) และเทียบกับ
นักศึกษาทัว่ ๆ ไป
2. คุณภำพงำน (Quality of Work)
ทางานได้ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ มีความประณี ตเรี ยบร้อย มีความ
รอบคอบ งานไม่คา้ ง ทางานเสร็ จทันเวลาหรื อก่อนเวลาที่กาหนด
3. ควำมรู้ ควำมสำมำรถทำงวิชำกำร (Academic Ability)
นักศึกษามีความรู ้ทางวิชาการเพียงพอ ที่จะทางานตามที่ได้รับมอบหมาย
(ในระดับที่นกั ศึกษาจะปฏิบตั ิได้)
4. ควำมสำมำรถในกำรเรียนรู้ และประยุกต์ วชิ ำกำร (Ability to Learn and
Apply Knowledge)
ความรวดเร็ วในการเรี ยนรู ้ เข้าใจข้อมูลข่าวสาร และวิธีการทางาน
ตลอดจนการนาความรู ้ไปประยุกต์ใช้งาน
5. ควำมรู้ ควำมชำนำญด้ ำนปฏิบัติกำร (Practical Ability)
เช่น การปฏิบตั ิงานในภาคสนาม ในห้องปฏิบตั ิการ
6 . วิจำรณญำณและกำรตัดสิ นใจ (Judgment and Decision Making)
ตัดสิ นใจได้ดี ถูกต้อง รวดเร็ ว มีการวิเคราะห์ ข้อมูลและปั ญหาต่างๆ
อย่างรอบคอบก่อนการตัดสิ นใจ สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้า สามารถ
ไว้วางใจให้ตดั สิ นใจได้ดว้ ยตนเอง
7. กำรจัดกำรและวำงแผน (Management and Planning)
สามารถจัดการและวางแผนการทางานให้เสร็ จตามเป้าหมาย
8. ทักษะกำรสื่ อสำร (Communication Skills)
ความสามารถในการติดต่อสื่ อสาร การพูด การเขียน และการนาเสนอ
(Presentation) สามารถสื่ อให้เข้าใจได้ง่าย เรี ยบร้อย ชัดเจน ถูกต้อง

ระดับคะแนน
(4) (3) (2) (1)
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(ผลสาเร็ จของงาน/Work Achievement)
รัดกุม มีลาดับขั้นตอนที่ดี ไม่ก่อให้เกิดความสับสนต่อการทางาน
รู ้จกั สอบถาม รู ้จกั ชี้แจงผลการปฏิบตั ิงานและข้อขัดข้องให้ทราบ
9. กำรพัฒนำด้ ำนภำษำและวัฒนธรรมต่ ำงประเทศ (Foreign Language
and Cultural Development) เช่น ภาษาอังกฤษ การทางานกับ
ชาวต่างชาติ
(ประเมินเฉพาะสถานประกอบการที่มชี าวต่ างชาติ หรื อที่ใช้
ภาษาต่ างประเทศในการติดต่ อสื่ อสาร)
10. ควำมเหมำะสมต่ อตำแหน่ งงำนทีไ่ ด้ รับมอบหมำย (Suitability for Job
Position)
สามารถพัฒนาตนเองให้ปฏิบตั ิงานตาม Job Position และ Job
Description ที่มอบหมายได้อย่างเหมาะสม/ตาแหน่งงานนี้ เหมาะสมกับ
นักศึกษาหรื อไม่เพียงใด
11. ควำมรับผิดชอบและเป็ นผู้ทไี่ ว้ วำงใจได้ (Responsibility and
Dependability)
ดาเนินงานให้สาเร็ จลุล่วงโดยคานึงถึงเป้ าหมาย และความสาเร็ จของงาน
เป็ นหลัก ยอมรับผลที่เกิดจากการทางานอย่างมีเหตุผล สามารถปล่อยให้
ทางาน (กรณี งานประจา) ได้โดยไม่ตอ้ งควบคุมมากจนเกินไป ความ
จาเป็ นในการตรวจสอบขั้นตอนและผลงานตลอดเวลาสามารถไว้วางใจ
ให้รับผิดชอบงานที่มากกว่างานประจา สามารถไว้วางใจได้แทบทุก
สถานการณ์หรื อในสถานการณ์ปกติเท่านั้น
12. ควำมสนใจ อุตสำหะในกำรทำงำน (Interest in Work)
ความสนใจ ความกระตือรื อร้นในการทางาน มีความอุตสาหะ ความ
พยายาม และตั้งใจเพื่อทางานได้สาเร็ จ มานะบากบัน่ ไม่ยอ่ ท้อต่อ
อุปสรรคและปัญหา
13. ควำมสำมำรถเริ่มต้ นทำงำนได้ ด้วยตนเอง (Initiative or Self Starter)
เมื่อได้รับคาชี้แนะ สามารถเริ่ มทางานได้เอง โดยไม่ตอ้ งรอคาสัง่ (กรณี
งานประจา) เสนอตัวเข้าช่วยงานแทบทุกอย่าง มาขอรับงานใหม่ๆ ไปทา
ไม่ปล่อยเวลาว่างให้ล่วงเลยไปโดยเปล่าประโยชน์

ระดับคะแนน
(4) (3) (2) (1)
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(ผลสาเร็ จของงาน/Work Achievement)
14. กำรตอบสนองต่ อกำรสั่ งกำร (Response to Supervision)
ยินดีรับคาสั่ง คาแนะนา คาวิจารณ์ ไม่แสดงความอึดอัดใจ เมื่อได้รับคาติ
เตือนและวิจารณ์ ความรวดเร็ วในการปฏิบตั ิตามคาสั่ง การปรับตัว
ปฏิบตั ิตามคาแนะนา ข้อเสนอแนะและวิจารณ์
15. บุคลิกภำพและกำรวำงตัว (Personality)
มีบุคลิกภาพและวางตัวได้เหมาะสม เช่น ทัศนคติ วุฒิภาวะ ความอ่อน
น้อมถ่อมตน การแต่งกาย กิริยาวาจา การตรงต่อเวลาและอื่นๆ
16. มนุษยสั มพันธ์ (Interpersonal Skills)
สามารถร่ วมงานกับผูอ้ ื่น การทางานเป็ นทีม สร้างมนุษยสัมพันธ์ได้ดี
เป็ นที่รักใคร่ ชอบพอของผูร้ ่ วมงาน เป็ นผูท้ ี่ช่วยก่อให้เกิดความร่ วมมือ
ประสานงาน
17. ควำมมีระเบียบวินัย ปฏิบัติตำมวัฒนธรรมขององค์ กร (Discipline and
Adaptability to Formal Organization)
ความสนใจเรี ยนรู ้ ศึกษา กฎระเบียบ นโยบายต่างๆ และปฏิบตั ิตามโดย
เต็มใจ การปฏิบตั ิตามระเบียบบริ หารงานบุคคล (การเข้างาน ลางาน)
ปฏิบตั ิตามกฎการรักษาความปลอดภัย การควบคุมคุณภาพ 5 ส และอื่น
ๆ
18. คุณธรรมและจริยธรรม (Ethics and Morality)
มีความซื่อสัตย์ สุ จริ ต มีจิตใจดี รู ้จกั เสี ยสละ ไม่เห็นแก่ตวั เอื้อเฟื้ อ
ช่วยเหลือผูอ้ ื่น
19. จุดเด่ นของนักศึกษำ/Strength

ระดับคะแนน
(4) (3) (2) (1)
   

   

   

   

   

20. ข้ อควรปรับปรุ งของนักศึกษำ/Improvement

21. นักศึกษามีโอกาสได้รับการเสนองานจากหน่วยงาน/องค์กรหรื อไม่

 ใช่  ไม่ใช่
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22. โครงการที่นกั ศึกษาได้จดั ทานั้น หน่วยงาน/องค์กรได้นาไปใช้ประโยชน์จริ ง
 ใช้ อย่างไร
.
 ไม่ได้ใช้ เพราะเหตุใด
.
23. ข้อคิดเห็นเพิม่ เติม/Other Comments
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
ตอนที่ 2 ทัศนคติต่อหลักสู ตรสหกิจศึกษำ
ระดับคะแนน
1. ก่อนปฏิบัติงำนสหกิจศึกษำ
(4) (3) (2) (1)
1.1. หลักสู ตรมีการเปิ ดโอกาสให้สถานประกอบการได้เลือกนักศึกษาตาม    
ทักษะที่สถานประกอบการต้องการ
1.2. หลัก สู ต รมี ก ารก าหนดคุ ณ สมบัติ แ ละเงื่ อ นไขทางวิ ช าการของ    
นัก ศึ ก ษาท าให้ ส ามารถไปปฏิ บ ัติ ง านสหกิ จ ศึ ก ษาที่ ต รงกับ ความ
ต้องการของสถานประกอบการ
2. ระหว่ำงปฏิบัติงำนสหกิจศึกษำ
(4) (3) (2) (1)
2.1. การปฏิ บตั ิงานสหกิ จศึกษาเต็มเวลาใน 16 สัปดาห์ ทาให้มีนกั ศึกษา    
ช่ ว ยปฏิ บ ัติ ง านตลอดปี พนัก งานประจ ามี เ วลาที่ จ ะท างานส าคัญ
ได้มากขึ้น
2.2. การนิ เทศงานของคณาจารย์นิเทศ ทาให้มีโอกาสสร้ างความร่ วมมื อ    
ทางวิชาการกับสถานศึกษา
2.3. การเขียนโครงการที่เป็ นประโยชน์ต่อสถานประกอบการ ซึ่งสามารถ    
นาไปใช้ประโยชน์ได้
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ตอนที่ 2 ทัศนคติต่อหลักสู ตรสหกิจศึกษำ
3. หลังปฏิบัติงำนสหกิจศึกษำ
3.1. ใช้โอกาสที่ดีในการศึกษาพฤติกรรมการทางานของนักศึกษา และ
สามารถคัดเลือกพนักงานได้ถูกต้องเหมาะสมยิง่ ขึ้น
3.2. เกิดภาพพจน์ที่ดีดา้ นการส่ งเสริ มการศึกษา

ระดับคะแนน
(4) (3) (2) (1)
   
   

ตอนที่ 3 ทัศนคติต่อคณำจำรย์นิเทศ

1.
2.

3.
4.
5.

ระดับคะแนน
(4) (3) (2) (1)
สถานศึกษามีการนัดหมายสถานประกอบการเพื่อให้คณาจารย์นิเทศเข้า    
มานิเทศนักศึกษา ณ สถานประกอบการ
มี ก ารประชุ ม (พบปะ-หารื อ) ระหว่า งผูน้ ิ เทศงานกับ คณาจารย์นิ เ ทศ    
นั ก ศึ ก ษากั บ คณาจารย์ นิ เ ทศและประชุ ม ร่ วมทั้ง สามฝ่ าย ซึ่ งเป็ น
ประโยชน์ในการพัฒนางานสหกิจศึกษาร่ วมกันต่อไป
   
คณาจารย์นิเทศใช้เวลาในการนิเทศอย่างเพียงพอและเหมาะสม
คณาจารย์นิ เ ทศเปิ ดโอกาสให้ ส ถานประกอบการซัก ถาม และได้ใ ห้    
ข้อมูลที่เป็ นประโยชน์กบั สถานประกอบการ
คณาจารย์นิเทศช่วยติดตามความก้าวหน้ารายงาน/โครงการของนักศึกษา    
ซึ่ งช่ ว ยท าสร้ า งความเข้า ใจให้ ก ับ สถานประกอบการเรื่ อ งการเขี ย น
โครงการของนักศึกษาเพื่อเป็ นประโยชน์ต่อสถานประกอบการ

ตอนที่ 4 คุณลักษณะบัณฑิตทีพ่ งึ ประสงค์
ส่ วนที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไปของสถำนประกอบกำร
คำชี้แจง : กรุ ณาใส่ เครื่ องหมาย  ลงในช่องว่างและเติมข้อความตามสภาพความเป็ นจริ ง
1. ประเภทหน่วยงาน
 ราชการ
 เอกชน
 รัฐวิสาหกิจ
 อื่นๆระบุ……………………………………………..…..................................................
2. ประกอบการเกี่ยวกับ...................................................................
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3. จานวนบุคลากรในองค์กร .............................. คน
ส่ วนที่ 2 คุณลักษณะของนักศึกษำทีพ่ งึ ประสงค์
คาชีแ้ จง : ความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับความสาคัญในลักษณะของนักศึกษาที่ต้องการจะรั บเข้ าทางาน
ในองค์ กร
ระดับควำมสำคัญ
มาก ปาน น้อย ไม่
ก. ด้ ำนคุณธรรม จริยธรรม
กลาง
สาคัญ
   
1. มีการแสดงพฤติกรรมที่เหมาะสมและถูกกาลเทศะ
   
2. มีวนิ ยั ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่ งแวดล้อม
   
3. มีจิตสานึกและตระหนักในการปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณทาง
วิชาการและวิชาชีพ
   
4. มีจิตสาธารณะ
   
5. ยึดมัน่ ความดีงาม ซื่อสัตย์สุจริ ต
มาก ปาน น้อย ไม่
ข. ด้ ำนควำมรู้
กลาง
สาคัญ
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหาวิชาที่ศึกษาทั้งภาคทฤษฎี    
และปฏิบตั ิ
   
2. มีความรู ้ทางวิชาการ และสามารถพัฒนาความรู ้ใหม่ได้
   
3. มีความรู ้ในสาขาวิชาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง สามารถประยุกต์ใช้กบั
งานได้
   
4. มีความรู ้ความเข้าใจในกฎระเบียบและจรรยาบรรณทาง
วิชาชีพในสาขาวิชา
   
5. มีความชานาญในสาขาวิชาชี พและสามารถถ่ายทอดให้กบั
ผูอ้ ื่นได้
มาก ปาน น้อย ไม่
ค. ด้ ำนทักษะทำงปัญญำ
กลาง
สาคัญ
1. สามารถใช้ความรู ้จากภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิที่เกี่ยวข้องใน    
การทางานในการคิดวิเคราะห์ปัญหา
   
2. สามารถคิดวิเคราะห์ และแปลความหมายข้อมูลทางเทคนิค
และข้อมูลการวิจยั เพื่อใช้ในการปฏิบตั ิงานได้อย่างเหมาะสม
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3. สามารถใช้ความรู ้จากภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิที่เกี่ยวข้องใน 
การทางาน ในการเสนอแนะวิธีการแก้ไขปั ญหาได้
4. สามารถใช้ความรู ้จากภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิที่เกี่ยวข้องใน 
การทางาน ในการคาดการณ์ผลกระทบของการตัดสิ นใจ
มาก
ง. ด้ ำนทักษะควำมสั มพันธ์ ระหว่ ำงบุคคลและควำมรับผิดชอบ
1. สามารถรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
2. สามารถให้ความช่วยเหลือและแก้ไขปั ญหา ในบทบาทของ
ผูน้ า
3. สามารถวางแผนและรับผิดชอบการพัฒนาการเรี ยนรู ้ของ
ตนเองอย่างต่อเนื่อง
4. สามารถทางานเป็ นทีมร่ วมกับผูอ้ ื่นและยอมรับความคิดเห็น
ของผูอ้ ื่น
5. สามารถตระหนักในความแตกต่างทางสังคมและวัฒนธรรม
จ. ทักษะกำรวิเครำะห์ เชิงตัวเลข กำรสื่ อสำร และกำรใช้ เทคโนโลยี
สำรสนเทศ
1. สามารถประยุกต์ใช้เทคนิคการวิเคราะห์ที่หลากหลายในการ
ค้นคว้าและเสนอแนวทางแก้ไขปั ญหา
2. สามารถสื่ อสารได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพทั้งการพูดและการ
เขียน
3. สามารถใช้เทคโนโลยีการสื่ อสารทางอิเล็กทรอนิกส์
4. สามารถเลือกใช้รูปแบบของการนาเสนอที่เหมาะสมสาหรับ
กลุ่มบุคคลที่แตกต่างกัน
5. สามารถใช้เทคโนโลยีในการสื บค้นข้อมูลได้
ฉ. อัตลักษณ์ของนักศึกษำ
1. จะต้องเป็ นนักพัฒนาการท่องเที่ยวมืออาชีพที่เป็ นมิตรกับ
สิ่ งแวดล้อมซึ่ งเป็ นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ
















ปาน น้อย ไม่
กลาง
สาคัญ
  
  


















มาก


  
ปาน น้อย ไม่
กลาง
สาคัญ
  






















มาก

  
ปาน น้อย ไม่
กลาง
สาคัญ
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ส่ วนที่ 3 ลักษณะของนักศึกษำ
คำชี้แจง : กรุ ณาใส่ เครื่ องหมาย  ลงในช่อง  และเติมข้อความตามสภาพความเป็ นจริ ง
1. ประเด็นทีค่ วรปรับปรุ ง และจุดเด่ นของนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้
ประเด็นทีค่ วรปรับปรุ ง
จุดเด่ น
 ทักษะด้านวิชาชีพ
 ทักษะด้านวิชาชีพ
 ความรู ้ดา้ นทฤษฎี
 ความรู ้ดา้ นทฤษฎี
 ทักษะด้านภาษาต่างประเทศ
 ทักษะด้านภาษาต่างประเทศ
 ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
 ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
 ความสามารถในการพัฒนาตนเองอย่าง
 ความสามารถในการพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง
ต่อเนื่อง
 ความสามารถในการทางานร่ วมกับผูอ้ ื่น
 ความสามารถในการทางานร่ วมกับผูอ้ ื่น
 ความสามารถในการบริ หารจัดการ
 ความสามารถในการบริ หารจัดการ
 คุณธรรม 6 ประการ (ขยัน อดทน
 คุณธรรม 6 ประการ (ขยัน อดทน
ประหยัด เมตตา ซื่อสัตย์ กตัญญู)
ประหยัด เมตตา ซื่อสัตย์ กตัญญู)
 อื่นๆ
 อื่นๆ
.................................................................. ..................................................................
2. ข้ อเสนอแนะอื่นๆ เพื่อส่ งเสริ มคุณภำพนักศึกษำ
ประเด็น
ข้ อเสนอแนะ
1. ทักษะด้านวิชาชีพ

2. ความรู ้ดา้ นทฤษฎี

3. ทักษะด้าน
ภาษาต่างประเทศ
4. ทักษะด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ
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5. ความสามารถในการพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง
6. ความสามารถในการ
ทางานร่ วมกับผูอ้ ื่น
7. ความสามารถในการ
บริ หารจัดการ
8. คุณธรรม 6 ประการ (ขยัน
อดทน ประหยัด เมตตา
ซื่อสัตย์ กตัญญู)
9. อื่นๆ
.

ลงชื่อ/Evaluator’s Signature
(
ตาแหน่ง/Position
วันที่/Date

.
)
.
.

