
MAE FAH LUANG UNIVERSITY 
 

ชื่อ-สกุลนักศึกษา (Student Name-Surname) ……………….......................................................................................... 

รหัสนักศึกษา (Student ID) ……………………………………สาขาวิชา (Major)...................................................................... 
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา (Semester/Academic year) …………………………….………./…………………….……………… 
 

 

 

 

 

 

 
ช่ือสถานประกอบการ (Organization Name) 

(ภาษาไทย) ........................................................................................................................................................................................................................................................... 

(English) ............................................................................................................................................................................................................................................................... 

ช่ือ-สกุลผู้ประเมิน (Evaluator Name) ........................................................................................................................................................................................................ 

ต าแหน่ง (Position) ……………………..............................................................................แผนก (Department) ……………………………………………………………………….……… 

จ านวนวันท่ีนักศึกษามาสายเกินเวลาที่หน่วยงานก าหนด (Late for Work) ……………………………………………………………………………………….…………..…วัน (Days) 

จ านวนวันท่ีนักศึกษาลาการฝึกปฏบิัติงาน (Sick Leave, Business Leave) ……………………………………………………………………………………….………….…วัน (Days) 

1. เหตุผลของการลา (Reason of Leave) ………………………........................................................................................................................................................................ 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

2. หลักฐานการลาที่นักศึกษาน ามาแสดง (Supporting Document of Leave) ………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

3. จ านวนวันที่นักศึกษา ขาดการฝึกปฏิบัติงานโดยไมไ่ดส้่งใบลา (Absence without notice) …………………………………………….……………….…….…วัน (Days) 

 

 

 

 

แบบประเมินนักศึกษาฝึกปฏิบัติงาน 

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
Internship Course Evaluation Form 
Mae Fah Luang University 
(โดยสถานประกอบการ/ผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน) 
(Evaluated by organization/Job supervisor) 

ค าชี้แจง 

1. ผู้ให้ข้อมูลควรเป็นพนักงานที่ปรึกษาของนักศึกษาฝึกปฏิบัติงาน หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมาย 
   ให้ท าหน้าที่แทน 

2. แบบประเมินนี้มีทั้ งหมด 20 ข้อ โปรดให้ข้อมูลครบทุกข้อ เพื่อความสมบูรณ์ของ 
    การประเมินผล 

3. โปรดท าเครื่องหมาย  ในช่อง  ในแต่ละข้อการประเมิน หากไม่มีข้อมูลให้ใส่ –  
4. เมื่อประเมินเรียบร้อยแล้ว โปรดน าเอกสารนี้ให้นักศึกษาน ากลับไปยังส่วนจัดหางานฯ ทันที  
   ที่นักศึกษากลับมหาวิทยาลัย โดยขอความกรุณางดส่งทางไปรษณีย์เพื่อป้องกันการสูญหาย 

Description: Please fill in the Internship Course Evaluation Form, and return to intern on 
the last day of the internship period. 
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MAE FAH LUANG UNIVERSITY 

ล าดับ/
No. 

หัวข้อประเมิน / Evaluation Items 

ระดับคะแนน / Evaluation Score 

5 
ดีมาก 

Excellent 

4 
ดี 

Good 

3 
ปานกลาง 

Fair 

2 
พอใช ้
Poor 

1 
ปรับปรุง 

Unsatisfied 
ด้านลักษณะส่วนบุคคล / Personality 

1 บุคลิกภาพ มารยาท สัมมาคารวะ แต่งกายสภุาพเหมาะสม 
(Personality, Etiquette, Respect, Appropriate Dressing) 

     

2 มนุษย์สัมพันธ ์สามารถรว่มงานกับผูอ้ื่นได้ดี มีจิตอาสา และเอื้อเฟื้อชว่ยเหลอืผูอ้ื่น 
(Interpersonal Skills, Service Mind) 

     

3 ปฏิบัติตามกฎระเบียบวินยัและวัฒนธรรมของหน่วยงานหรือองค์กร 
(Discipline and Adaptability to formal organization) 

     

4 คุณธรรม จริยธรรม ความซ่ือสัตย์สุจริต 
(Ethics and Morality) 

     

5 มีทัศนคติที่ดีต่องาน / ต่อเพื่อนร่วมงาน 
(Positive attitude towards work / colleague) 

     

6 ความมั่นใจในตนเอง และกลา้แสดงออก 
(Self-confidence) 

     

7 ความสามารถในการควบคุมอารมณ์ของตนเอง 
(Emotional Quotient Skill) 

     

ด้านความรู้ความสามารถ / Knowledge and Ability 

8 ความรู้ความสามารถทางวิชาการ 
(Academic Ability) 

     

9 ความสามารถในการเรียนรู้และการน าความรู้ไปประยกุต์ใช้ 
(Learning Ability and Knowledge Application) 

     

10 ความสามารถในการตัดสินใจและแก้ปญัหาเฉพาะหน้า 
(Decision Making and Problem Solving) 

     

11 ความสามารถในการวางแผนการท างานและการจัดล าดับความส าคัญของงาน 
(Planning and Implementation) 

     

12 ความสามารถในการติดต่อสื่อสารและการน าเสนอ 
(Communication and Presentation Skill) 

     

13 ความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศ 
(Foreign Language Skill) 

     

14 ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ / โปรแกรมคอมพวิเตอร์  
(Information Technology skills / Computer program) 

     

15 ความสามารถในการพัฒนาตนเองให้ปฏบิัติงานที่ได้รับมอบหมายได้อย่างเหมาะสม 
(Self-directed Learning Skills) 

     

ด้านความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี / Responsibility 

16 ความตรงต่อเวลา ความรับผิดชอบ และเป็นผู้ที่ไว้วางใจได้ 
(Punctual, Responsibility and Dependability) 

     

17 ความตั้งใจท างาน ความขยัน ความกระตือรือร้นในการปฏิบัตภิารกจิที่ได้รับมอบหมาย  
(Intention, Diligence and Enthusiasm) 

     

18 ความสามารถเร่ิมต้นท างานได้ด้วยตวัเอง และมีความคิดสร้างสรรค์ 
(Self-Initiative and Creative) 

     

19 ตอบสนองต่อการสั่งงาน และแก้ไขงานตามค าแนะน า 
(Response to Supervision) 

     

20 ความละเอียดรอบคอบในการท างาน 
(Be thorough) 
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MAE FAH LUANG UNIVERSITY 

ด้านผลส าเร็จของงาน / Work Achievement 

ล าดับ/
No. 

หัวข้อประเมิน / Evaluation Items 

ระดับคะแนน / Evaluation Score 

5 
ดีมาก 

Excellent 

4 
ดี 

Good 

3 
ปานกลาง 

Fair 

2 
พอใช ้
Poor 

1 
ปรับปรุง 

Unsatisfied 
21 ปริมาณงาน (Quantity of Work) 

ปริมาณงานที่ปฎิบัติส าเร็จตามหน้าที่หรอืตามที่ได้รับมอบหมายภายในระยะเวลาที่ก าหนด  
เมื่อเทียบกับนักศึกษาทัว่ๆ ไป 

     

22 คุณภาพงาน (Quality to Work) 
ท างานได้ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ มีความปราณีตเรียบร้อย มีความรอบคอบ ไม่เกิดปัญหา
ติดตามมา งานไม่ค้าง ท างานส าเร็จทันเวลาหรือก่อนเวลาทีก่ าหนด 

     

หากนักศึกษาฝึกปฏิบัติงานท่านนี้ส าเร็จการศึกษาแล้ว ท่านจะรับเข้าท างานในสถานประกอบการหรือไม่ 
If intern graduate, will you be interested to offer him/her a job? 

□ รับ / Yes  □ ไม่รับ / No  □ ไม่แน่ใจ / Not sure 

เหตุผล / Please give a reason ……………………………………………………………………………………..........………………………………………………………………….............................. 

................................................................................................................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................................................................................................................ 

ข้อคิดเห็นเพ่ิมเติมต่อรายวิชาฝึกปฏิบัติงาน / Recommendations for Internship Course 

ล าดับ/
No. 

หัวข้อประเมิน / Evaluation Items 

ระดับคะแนน / Evaluation Score 
5 

ดีมาก 
Excellent 

4 
ดี 

Good 

3 
ปานกลาง 

Fair 

2 
พอใช ้
Poor 

1 
ปรับปรุง 

Unsatisfied 
1 การปฏิบัติงานของนักศึกษามีประโยชนต์่อองค์กรของท่าน 

Benefits of internship towards you organization 
     

2 ได้แบ่งเบาภาระงานของพนกังานประจ า 
Lightening permanent officer workload 

     

3 ความพึงพอใจต่อโครงงาน/งานประจ า/นวัตกรรม ของนักศึกษาฝึกปฏิบัติงานและ 
สถานประกอบการสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง 
Satisfaction toward the project/routine work/innovation of intern that benefits 
the organization 

     

4 การไปนิเทศงานของอาจารย์มีประโยชนต์่อการฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาและ 
สถานประกอบการ Site Visit benefits to interns and organizations 

     

5 ความพึงพอใจต่อการนิเทศงานของอาจารย์  
Satisfaction towards sit visit 

     

6 ความเหมาะสมของช่วงเวลาการนิเทศ (นิเทศงานไม่ต ่ากว่า 1 ชัว่โมง) 
Appropriate time for sit visit (at least 1 hour)  

     

7 ความพึงพอใจต่อการให้บริการ / ประสานงานของส่วนจัดหางานและฝกึงานของนักศึกษา / 
Satisfaction towards the Division of Placement and Co-Operative Education 
service 
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ส่วนจัดหางานและฝึกงานของนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
Division of Placement and Co-Operative Education, Mae Fah Luang University 

โทรศัพท/์Tel. 053-916363, 053-916434 
อีเมล/Email: internship@mfu.ac.th 

 

MAE FAH LUANG UNIVERSITY 

ท่านคิดว่านักศึกษาฝึกปฏิบัติงานควรมีหรือเพ่ิมทักษะความรู้ความสามารถในด้านใดก่อนเข้ารับการฝึกปฏิบัติงาน  
 What knowledge and ability that interns should have before doing internship? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

การใช้ประโยชน์จากผลการปฏิบติังานหรือโครงงานของนักศึกษา/ The advantage of interns’ work or project 
1. สถานประกอบการน าผลการปฏิบัติงาน/ โครงงานของนักศึกษาไปใช้ประโยชน์หรือไม่? 

      Does the organization make use of intern’s work/project? 

□ ใช้ / Yes (โปรดข้ามไปตอบข้อ 2/ Skip to 2) 

□ ยังไม่ใช้ประโยชน์ ณ ตอนนี้ แต่คาดว่าจะน าไปใช้ประโยชน์ในอนาคต (โปรดข้ามไปตอบข้อ 2) 

     Not yet but maybe in the future (Skip to 2) 

□ ไม่ใช้ /No 

2. สถานประกอบการน าผลการปฏิบัติงานหรือโครงงานของนักศกึษาไปใช้ประโยชน์หรือคาดว่าจะน าไปใช้ประโยชน์ตามหัวข้อใดบ้าง? 
    (เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
    How does the organization make use of intern’s work/project? (can choose more than one) 

□ ลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน/  Reduce business operating costs   

□ ลดเวลาในการท างานประจ า/ Reduce working hours 

□ วางแผนการปฏิบตัิงาน/ Create work plan 

□ อบรมพนักงาน/ Train staff 

□ ปรับปรุงกระบวนการด าเนินงานภายในองค์กร/ Improve work process 

□ อื่นๆ (ถ้ามี) / other (if any) ............................................................................................................................................................... 
 

ข้อคิดเห็นอื่นๆ เพ่ิมเติม / Recommendations 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

***************** 

ลงช่ือผู้ประเมิน / Evaluator’s Signature 
 

…………………………………..………………………… 
(………………………………………………………………………..) 

ต าแหน่ง (Position) ………………………………………………………  
ลงวันท่ี (Date) …………………………………………………….. 
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