
  

 
 

แบบประเมินการนิเทศนักศึกษา 
 

 ชื่อนักศึกษา ......................................................รหสัประจ าตัว....................................................................... 
 สาขาวิชา ...................................................... คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
 

ค าชี้แจง โปรดบันทึกหมายเลข 5, 4, 3, 2, 1 หรือ – ตามความเห็นของท่านในแต่ละหัวข้อการประเมิน โดยใช้เกณฑ์การ
ประเมินค่าส าหรับระดับความคิดเห็น ดังนี้ 
 5 หมายถึง เห็นดัวยกับข้อความนั้นมากท่ีสุด หรือเหมาะสมมากที่สุด 
 4 หมายถึง เห็นดัวยกับข้อความนั้นมาก หรือเหมาะสมมาก 
 3 หมายถึง เห็นดัวยกับข้อความนั้นปานกลาง หรือเหมาะสมปานกลาง 
 2 หมายถึง เห็นดัวยกับข้อความนั้นน้อย หรือเหมาะสมน้อย 
 1 หมายถึง เห็นดัวยกับข้อความนั้นน้อยที่สุด หรือเหมาะสมน้อยที่สุด 
           - หมายถึง ไมส่ามารถให้ระดับคะแนนได้ เช่น ไม่มีความเห็น ไม่ต้องการประเมิน เป็นต้น 
 

หัวข้อการประเมิน ระดับความคิดเห็น หมายเหตุ 
1. การพัฒนาตนเอง 
  1.1 บุคลิกภาพ 

  

  1.2 วุฒิภาวะ   
  1.3 การปรับตัว   
  1.4 การเรียนรู้   
  1.5 การแสดงความคิดเห็น การแสดงออก   
  1.6 มนษุยสัมพันธ์   
2. การมีส่วนร่วมกับองค์กร   
3. ความประพฤติ คุณธรรม จริยธรรม และการปฏิบัติตามระเบียบวินัยขององค์กร   
4. ความรู้ ความสามารถพ้ืนฐานที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน   
5. ความพึงพอใจของนักศึกษา 
  5.1 ต่องานที่ได้ปฏิบัติและสถานประกอบการ 

  

  5.2 ต่อความเหมาะสมความปลอดภัยของที่พัก   
  5.3 ต่อความสะดวกปลอดภัยในการดินทางไป-กลับ   
6. สรุปโดยรมของนักศึกษาคนนี้   

  
 ความคิดเห็นเพ่ิมเติม ................................................................................................... ................................................................. 
......................................................................................................................... ................................................................................ 
......................................................................................................................... ................................................................................
.    

.......................................... 
(.........................................) 

ผู้ประเมิน 
 
 

 

 ส าหรับอาจารย์นเิทศ 



  

 
 

แบบประเมินผลการปฏิบตัิงานสหกิจศึกษาและรายงานทางวิชาการ 
ค าชี้แจง   

1. ผู้ให้ข้อมูลในแบบประเมินนี้ ควรเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา (Advisor) ของนักศึกษาสหกิจศึกษาหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้
ท าหน้าที่แทน 

2. แบบประเมินผลนี้ มีทั้งหมด  5 ตอน โปรดให้ข้อมูลทุกข้อ เพ่ือความสมบูรณ์ของการประเมินผล 

3. โปรดให้คะแนนในช่อง       ในแต่ละหัวข้อการประเมิน หากไม่มีข้อมูลกรุณาใส่เครื่องหมาย “-” 
    และ โปรดให้ความคิดเห็นประกอบเพิ่มเติม (ถ้ามี) 

   4.  เมื่อประเมินผลแล้วเสร็จ กรุณาน าเอกสารใส่ซองและประทับตรา “ปกปิด” และน าส่งฝ่ายสหกิจ 
                 ศึกษาและการฝึกงาน 
 
          ขอแจ้งผลการปฏิบัติงาน และรายงานทางวิชาการ ของนักศึกษาสหกิจศึกษา โดยอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผู้ประเมิน ดังนี้ 
 
ข้อมูลทั่วไป (Work Term Information) 
 
ชื่อ – นามสกุลนักศึกษา  (Student Name) .................................................................................. ..................... 
รหัสประจ าตัว (ID.No) ................................คณะ  (Faculty) .............................................................................สาขาวิชา(Major) 
......................................................................................................................... ........................ 
ชื่อสถานประกอบกา................................................................................. ............................................................. 
ต าแหน่ง (Position) .........................................................แผนก(Department) ................................................. 
หัวข้อรายงาน (Report title) ………………………………………………………………………………………………………………… 
ภาษาไทย (Thai)………………………………………………………………..…………………………………………………….……………. 
ภาษาอังกฤษ (English)……………………………………………………………………………………..…………………………………… 
 
 



  

 
  ตอนที่ 1 การประเมินผลด้านทักษะพิสัยและจิตพิสัย 
    

หัวข้อการประเมิน / Items ดีเย่ียม 
Excellence 

5 

ดีมาก 
Good 

4 

พอใช้ 
Fair 
3 

ปรับปรุง 
Improvement 

2 

ไม่พอใจ 
Poor 

1 
ผลส าเร็จของงาน   (Work Achievement)      
1. ปริมาณงาน (Quantity of work) 
ปริมาณงานที่ปฏิบัติส าเร็จตามหน้าที่หรือตามที่ได้รับ
มอบหมายภายในระยะเวลาที่ก าหนด (ในระดับที่
นักศึกษาจะปฏิบัติได)้ และเทียบกับนักศึกษาทั่วๆ ไป 

     

2.  คุณภาพงาน (Quality of work) 
ท างานได้ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์  มีความประณีต
เรียบร้อย มีความรอบคอบ ไม่เกิดปัญหาติดตามมางาน
ไม่ค้างคาท างานเสร็จทันเวลาหรือก่อนเวลาที่ก าหนด 

     

ความรู้ความสามารถ  (Knowledge and Ability)      
3.  ความรู้ความสามารถทางวิชาการ (Academic 
ability) 
นักศึกษามีความรู้ทางวิชาการเพียงพอ ที่จะท างาน
ตามท่ีได้รับมอบหมาย (ในระดับที่นักศึกษาจะปฏิบัติได้) 

     

4. ความสามารถในการเรียนรู้และประยุกต์วิชาการ 
(Ability to learn and apply knowledge) 
ความรวดเร็วในการเรียนรู้ เข้าใจข้อมูล ข่าวสาร และ
วิธีการท างาน ตลอดจนการน าความรู้ ไปประยุกต์ใช้
งาน 

     

5.  ความรู้ความช านาญด้านปฏิบัติการ (Practical 
ability) 
เช่น การปฏิบัติงานในภาคสนาม ในห้องปฏิบัติการ 

     

6.  วิจารณญาณและการตัดสินใจ (Judgement 
and decision making) 
ตัดสินใจได้ดี ถูกต้อง รวดเร็ว มีการวิเคราะห์ข้อมูลและ
ปัญหาต่างๆ อย่างรอบคอบก่อนการตัดสินใจ สามารถ
แก้ปัญหาเฉพาะหน้า สามารถไว้วางใจให้ตัดสินใจได้
ด้วยตนเอง 

     

7.  การจัดการและวางแผน (Organization and 
planning) 
มีระบบการจัดการและการวางแผนการท างานก่อนลง
มือปฏิบัต ิ

     

8.  ทักษะการสื่อสาร (Communication skills) 
ความสามารถในการติดต่อสื่อสาร การพูด การเขียน 
และการน าเสนอ (Presentation)สามารถสื่อให้เข้าใจ
ได้ง่าย เรียบร้อย ชัดเจน ถูกต้อง รัดกุม มีล าดับขั้นตอน

     



  

หัวข้อการประเมิน / Items ดีเย่ียม 
Excellence 

5 

ดีมาก 
Good 

4 

พอใช้ 
Fair 
3 

ปรับปรุง 
Improvement 

2 

ไม่พอใจ 
Poor 

1 
ที่ ดี  ไม่ก่อให้ เกิดความสับสนต่อการท างาน รู้จั ก
สอบถาม รู้จักชี้แจงผลการปฏิบัติงานและข้อขัดข้องให้
ทราบ 
9. การพัฒนาทักษะด้านต่างๆ ในการท างานอย่าง
ต่อเนื่อง(Skills Development) 

     

ความรู้ความสามารถ  (Knowledge and Ability)      
10.ความเหมาะสมต่อต าแหน่งงานที่ได้รับมอบหมาย 
(Suitability for Job position)  
สามารถพัฒนาตนเองให้ปฏิบัติงานตาม Job position 
และ Job description ที่มอบหมายได้อย่างเหมาะสม 
หรือต าแหน่งงานนี้เหมาะสมกับนักศึกษาคนนี้หรือไม่
เพียงใด 

     

ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ (Responsibility)      
11.  ความรับผิ ดชอบและเป็ นผู้ ที่ ไ ว้วางใจ ได้ 
(Responsibility and dependability)  
ด าเนินงานให้ส าเร็จลุล่วงโดยค านึงถึงเป้าหมาย และ
ความส าเร็จของงานเป็นหลัก ยอมรับผลที่เกิดจากการ
ท างานอย่างมีเหตุผล สามารถปล่อยให้ท างาน (กรณี
งานประจ า) ได้โดยไม่ต้องควบคุมมากจนเกินไป ความ
จ าเป็นในการตรวจสอบขั้นตอนและผลงานตลอดเวลา 
สามารถไว้วางใจให้รับผิดชอบงานที่มากกว่าเวลา
ประจ า สามารถไว้วางใจได้แทบทุกสถานการณ์ หรือใน
สถานการณ์ปกติเท่านั้น 

     

12. ความสนใจ อุตสาหะในการท างาน (Interest in 
work)  

ความสนใจและความกระตือรือร้นในการท างาน มีความ
อุตสาหะ ความพยายาม ความตั้งใจที่จะท างานได้
ส าเร็จ ความมานะบากบั่น ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคและ
ปัญหา 

     

13. ความสามารถเริ่มต้นท างานได้ด้ วยตน เอง 
(Initiative or self-starter)  

เมื่อได้รับค าชี้แนะ สามารถเริ่มท างานได้เองโดยไม่ต้อง
รอค าสั่ง (กรณีงานประจ า) เสนอตัวเข้าช่วยงานแทบทุก
อย่าง มาขอรับงานใหม่ๆ ไปท า ไม่ปล่อยเวลาว่างให้
ล่วงเลยไปโดยเปล่าประโยชน์ 

     

14. การตอบสนองต่อการสั่ งการ (Response to 
supervision)  

ยินดีรับค าสั่ง ค าแนะน า ค าวิจารณ์ ไม่แสดงความอึดอัด
ใจ เมื่อได้รับค าติเตือนและวิจารณ์ ความรวดเร็วในการ

     



  

หัวข้อการประเมิน / Items ดีเย่ียม 
Excellence 

5 

ดีมาก 
Good 

4 

พอใช้ 
Fair 
3 

ปรับปรุง 
Improvement 

2 

ไม่พอใจ 
Poor 

1 
ปฏิบัติตามค าสั่ง การปรับตัวปฏิบัติตามค าแนะน า 
ข้อเสนอแนะและวิจารณ์ 
ลักษณะส่วนบุคคล  (Personality)      
15. บุคลิกภาพและการวางตัว (Personality)  
มีบุคลิกภาพและวางตัวได้เหมาะสม เช่น ทัศนคติ วุฒิ
ภาวะ ความอ่อนน้อมถ่อมตน การแต่งกาย กิริยาวาจา 
การตรงต่อเวลา และอ่ืนๆ 

     

16. มนุษยสัมพันธ์ (Interpersonal skills)  
สามารถร่วมงานกับผู้ อ่ืน การท างานเป็นทีม สร้าง
มนุษยสัมพันธ์ได้ดี เป็นที่รักใคร่ชอบพอของผู้ร่วมงาน 
เป็นผู้ที่ช่วยก่อให้เกิดความร่วมมือประสานงาน 

     

ลักษณะส่วนบุคคล  (Personality)      
17.  ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) 
เสนอความคิดใหม่ หรือพัฒนางานรูปแบบใหม่ต่อสถาน
ประกอบการ 

     

18.  กล้าแสดงออก (Assertive) 
มีความกล้าแสดงออก กล้าคิด กล้าพูด กล้าท า ในสิ่งที่
ถูกต้อง 

     

19. ความมีระเบียบวินัย ปฏิบัติตามวัฒนธรรมของ
องค์กร (Discipline and adaptability to formal 
organization)  
ความสนใจเรียนรู้ ศึกษา กฎระเบียบ นโยบายต่างๆ 
และปฏิบัติตามโดยเต็มใจ การปฏิบัติตามระเบียบ
บริหารงานบุคคล (การเข้างาน ลางาน) ปฏิบัติตามกฎ
การรักษาความปลอดภัยในโรงงาน การควบคุมคุณภาพ 
5ส และอ่ืนๆ 

     

20. คุณธรรมและจริยธรรม (Ethics and morality)  
มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีจิตใจสะอาด รู้จักเสียสละ ไม่
เห็นแก่ตัว เอ้ือเฟ้ือช่วยเหลือผู้อื่น  

     

รวมคะแนน ( 100  คะแนน)      
รวมคะแนน (20%)      

 
เกณฑ์การประเมินของนักศึกษา 

Performance Level 
คะแนน 
Rating 

ดีเยี่ยม / Excellence 81-100 
ดีมาก / Good 61-80 
พอใช้ / Fair 41-60 
ปรับปรุง / Improvement 21-40 
ไม่เป็นที่พอใจ / Poor ต่ ากว่า 21 



  

ตอนที่ 2  ประเมินผลบอร์ดนิทรรศการเกี่ยวกับการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 

หัวข้อประเมิน 
เกณฑ์การประเมิน 

ดีมาก 
(5) 

ด ี 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

พอใช้  
(2) 

ควรปรับปรุง  
(1) 

1.เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง      
2.ความคิดสร้างสรรค์      
3.รูปแบบการน าเสนอ      
4.ประโยชน์ที่ผู้เข้าชมได้รับ      
5.การตรงต่อเวลา      
รวมคะแนน (25 คะแนน)  

รวมคะแนน (5%)  
 
ตอนที่ 3 ประเมินผลการน าเสนอผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา  
 

หัวข้อประเมิน 
เกณฑ์การประเมิน 

ดีมาก 
(5) 

ดี 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

พอใช้ 
(2) 

ควรปรับปรุง 
(1) 

1.การเตรียมพร้อม      
2.การปรับใช้ทฤษฏี      
3.รูปแบบการน าเสนอ      
4.การตอบค าถาม                   
5.บุคลิกภาพในการน าเสนอ      
6.อุปกรณ์ในการน าเสนอ      
รวมคะแนน (30 คะแนน)  

รวมคะแนน (10%)  
 
ตอนที่ 4 ประเมินผลรายงานทางวิชาการ 

ข้อ หัวข้อการประเมิน  (Items) คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้
1.  กิตติกรรมประกาศ (Acknowledgement) 5 คะแนน  

2. บทคัดย่อ (Abstract) 5 คะแนน  
3. สารบัญ  สารบัญรูป และสารบัญตาราง (Table of 

contents) 
5 คะแนน  

4. วัตถุประสงค์ (Objectives) 5 คะแนน  
5. วิธีการศึกษา (Method of Education) 5 คะแนน  
6. ผลการศึกษา (Result) 20 คะแนน  
7. วิเคราะห์ผลการศึกษา (Analysis) 10 คะแนน  
8. สรุปผลการศึกษา (Conclusion) 10 คะแนน  
9. ข้อเสนอแนะ (Recommendation) 5 คะแนน  
10. ส านวนการเขียน และการสื่อความหมาย (Idiom and 

meaning) 
10 คะแนน  



  

11. ความถูกต้องตัวสะกด (Spelling) 5 คะแนน  
12. รูปแบบ และความสวยงาม ของรูปเล่ม (Pattern) 5 คะแนน  
13. เอกสารอ้างอิง (References) 5 คะแนน  
14. ภาคผนวก (Appendix) 5 คะแนน  
15 ความตั้งใจ/ขยัน/มุ่งมานะ ในการจัดท ารายงาน 10 คะแนน  
16 การตรงต่อเวลาในการส่งรายงาน 10 คะแนน  
17 ความถูกต้องของรายงาน 10 คะแนน  
18 ความรับผิดชอบในการจัดท ารายงาน 10 คะแนน  
19 ความละเอียด รอบคอบ ของรายงาน 10 คะแนน  
 รวม 150 คะแนน  
 รวม 15%  

 
ตอนที่ 5 จุดเด่น จุดอ่อน และการพัฒนาของนักศึกษาสหกิจศึกษา 
 

จุดเด่นของนักศึกษา  (Strength) ข้อควรปรับปรุงของนักศึกษา  (Improvement) 
  
  
  
  

 
ข้อเสนอแนะ
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
 
การพัฒนาของนักศึกษาจากการเข้าร่วมสหกิจศึกษา (ก่อน-หลังจากการเข้าร่วมสหกิจศึกษา) 
 
 พัฒนาการได้ดีขึ้น (อย่างไรอธิบาย)...................................................................... ............................................ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 ไม่เปลี่ยนแปลง (อย่างไร อธิบาย).................................................................................................................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 แย่ลง (อย่างไร อธิบาย)................................................................................. ................................................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 อ่ืนๆ (อย่างไร อธิบาย).................................................................................................................................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 



  

สรุปคะแนน 
หัวข้อการประเมิน คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้

1. ทักษะพิสัยและจิตพิสัย 
 

20% 
 

2. การจัดบอร์ดนิทรรศการเกี่ยวกับการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 
 

5% 
 

3. การน าเสนอผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา  
 

10% 
 

4. ประเมินผลรายงานสหกิจศึกษา 
 

15% 
 

รวม 50%  
 
 

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


