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แบบบันทึกการนิเทศงานสหกิจศึกษา 
 

ชื่อสถานประกอบการ 
.........................................................................................................................................................................................                                                 
ที่อยู ่(Address) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  
.........................................................................................................................................................................................                                                                                                                                                                                                                                  
โทรศัพท์ ............................................................................... โทรสาร…………………………………..………………………………                                                                                                                           

. 
รายนามนักศึกษาทีไ่ด้รับการนิเทศงานในสถานประกอบการแห่งนี้ 

1. ชื่อ-สกุล  ........................................................................................................................................................... 
หลักสูตรสาขาวชิา................................................................................. ชั้น/ห้อง.............................................. 
เบอร์ติดต่อ......................................................................................................................................................... 

2. ชื่อ-สกุล  ........................................................................................................................................................... 
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา.......................................................................................................................................... 
หลักสูตรสาขาวชิา................................................................................. ชั้น/ห้อง.............................................. 
เบอร์ติดต่อ......................................................................................................................................................... 

3. ชื่อ-สกุล  ........................................................................................................................................................... 
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา.......................................................................................................................................... 
หลักสูตรสาขาวชิา................................................................................. ชั้น/ห้อง.............................................. 
เบอร์ติดต่อ......................................................................................................................................................... 
 

     
          (ลงชื่อ) ……..........…………………………………………….…… 
                  (..........................................................................)                                          
             อาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษาผูน้ิเทศงาน 

       
        วันที่ ………………………………………………………………… 

รายนามคณาจารยผ์ู้ร่วมนิเทศงาน 
1. …………………………………………………………………….................... 
2. …………………………………………………………………….................... 
3. …………………………………………………………………….................... 
4. ………………………………………………………………….…………………. 
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ค าชี้แจง 

โปรดบันทึกหมายเลข  5, 4, 3, 2, 1 หรือ - ตามความเห็นของท่านในแต่ละหัวข้อการประเมิน โดยใช้เกณฑ์การ
ประเมินค่าส าหรับระดับความคิดเห็น  ดังนี้ 

5 หมายถึง   เห็นด้วยกับข้อความนั้นมากที่สุด หรือเหมาะสมมากที่สุด  
4 หมายถึง   เห็นด้วยกับข้อความนั้นมาก หรือเหมาะสมมาก  
3    หมายถึง   เห็นด้วยกับข้อความนั้นปานกลาง หรือเหมาะสมปานกลาง 
2    หมายถึง   เห็นด้วยกับข้อความนั้นน้อย หรือเหมาะสมน้อย 
1    หมายถึง   เห็นด้วยกับข้อความนั้นน้อยที่สุด หรือเหมาะสมน้อยที่สุด  

- หมายถึง   ไม่สามารถให้ระดับคะแนนได้  เช่น  ไม่มีความเห็น  ไม่มีข้อมูลไม่ต้องการประเมิน เป็นต้น                                                                                                                                                                     

ส่วนที่  1   ส าหรับการประเมนิสถานประกอบการ 

หัวข้อการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

(1-5 หรือ - ) 
หมายเหตุ 

1. ความเข้าใจในปรัชญาของสหกิจศึกษา 
    1.1 เจ้าหน้าที่ระดับบริหารและฝา่ยบุคคล 

  

    1.2 พนักงานทีป่รึกษา (Job supervisor)   
2. การจัดการและสนับสนุน 

2.1  การประสานงานด้านการจัดการดูแลนักศึกษาภายในสถานประกอบการ
ระหว่างฝ่ายบุคคลและ Job  supervisor 

  

2.2  การให้ค าแนะน าดูแลนักศึกษาของฝ่ายบริหารบุคคล (การปฐมนิเทศ  การ
แนะน าระเบียบวินัย การลางานสวัสดิการ การจ่ายตอบแทน) 

  

2.3  บุคลากรในสถานประกอบการ  ให้ความสนใจสนับสนุนและให้ความเป็น
กันเองกับนักศึกษา 

  

3. ปริมาณงานทีน่ักศึกษาได้รับ 
    3.1 ปริมาณงานที่นักศึกษาได้รับมอบหมาย 

  

4. คุณภาพงาน   
    4.1 คุณลักษณะงาน (Job description) 

  

    4.2 งานที่ได้รบัมอบหมายตรงกับสาขาวชิาเอกของนักศึกษา   
    4.3 งานที่ได้รบัมอบหมายตรงกับที่บริษัทเสนอไว้   
    4.4 งานที่ได้รบัมอบหมายตรงกับความสนใจของนักศึกษา   
    4.5 ความเหมาะสมของหัวข้อรายงานทีน่ักศึกษาได้รับ   
5. การมอบหมายงานและนิเทศงานของ  Supervisor 
    5.1 มี Supervisor  ดูแลนักศึกษาตั้งแต่วันแรกที่เข้างาน 

  

    5.2 ความรู้และประสบการณ์วิชาชีพของ Supervisor   
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    5.3 เวลาที่ Supervisor ให้แก่นักศึกษาด้านการปฏิบัตงิาน   
    5.4 เวลาที่ Supervisor  ให้แก่นักศึกษาด้านการเขียนรายงาน   
    5.5 ความสนใจของ Supervisor ต่อการสอนงาน  และสัง่งาน   
    5.6 การให้ความส าคัญต่อการประเมินผลการปฏบิัติงานและเขียนรายงานของ    
         Supervisor 

  

    5.7 พิจารณาความพร้อมของอุปกรณ์เครื่องมือส าหรับการฝึกสหกิจศึกษา                            
    5.8 การจัดท าแผนปฏบิัติงานตลอดระยะเวลาของการปฏิบตัิงาน   
6. สรุปคุณภาพโดยรวมของสถานประกอบการแห่งนี้ส าหรับสหกิจศึกษา   

ส่วนที่  ๒   ส าหรับการประเมินนักศึกษา (๑ แผ่นส าหรับนักศึกษา ๑ ราย) 

ชื่อ – สกุล ……..........………………………………….………………….……สาขาวชิา ……..........……………………………………………. 
Check list : เอกสารที่นักศึกษาจะต้องน าสง่ให้กับโครงการสหกิจศึกษา 
  แบบแจ้งรายละเอียดที่พักระหว่างการปฏบิัติงานสหกิจศึกษา 
  แบบแจ้งรายละเอียดงาน  ต าแหน่งงาน  พนักงานที่ปรึกษา 
  แบบแจ้งแผนการปฏบิัติงานสหกิจศึกษา 

 แบบแจ้งโครงร่างรายงานการปฏิบัติงาน 
 

หัวข้อการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

(1-5 หรือ -) 
หมายเหตุ 

1. การพัฒนาตนเอง 
      1.1 บุคลิกภาพ 

  

      1.2 วฒุิภาวะ   
      1.3 การปรับตัว   
      1.4 การเรียนรู ้   
      1.5 การแสดงความคิดเห็น  การแสดงออก   
      1.6 มนุษย์สัมพนัธ ์   
      1.7 ทัศนคต ิ   
2. การแสดงความมีสว่นร่วมกับองค์กร   
3. ความประพฤติ  คุณธรรม  จริยธรรม   และการปฏิบัต ิ
      ตามระเบียบวินยัขององค์กร  เช่น  การลา  การขาดงาน  
      การแต่งกาย 

  

4. ความรู้ความสามารถพื้นฐานที่จ าเป็นต่อการปฏบิัติงาน 
      ที่ได้รบัมอบหมายให้ส าเร็จ 

  

5. ความก้าวหน้าของการจัดท ารายงาน  (Work term report)   
6. ความพึงพอใจของนักศึกษา 
      6.1 ต่องานทีไ่ด้ปฏบิัติและสถานประกอบการ 

  

      6.2 ต่อความเหมาะสมความปลอดภัยของที่พัก   
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      6.3 ต่อความสะดวกปลอดภัยในการเดินทางไป – กลับ   
      6.4 ต่อความเหมาะสมของค่าตอบแทน   
7. สรุปโดยรวมของนักศึกษา   

ความคิดเห็นเพิ่มเติม
......................................................................................................................................................................................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
       


