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แบบบันทึกการนิเทศงานสหกิจศึกษา 

 
ช่ือสถานประกอบการ(ไทย หรือ อังกฤษ)___________________________________________________ 
สถานที่ต้ัง เลขที่ _________________ตําบล/แขวง_________________ อําเภอ/เขต_________________  
จังหวัด__________________โทรศัพท_์_____________________ โทรสาร________________________ 
รายนามนักศึกษาที่ได้รับการนิเทศงานในสถานประกอบการแห่งน้ี 
1._________________________ รหัสประจําตัว ______________ แผนก/สาขาวิชา__________________ 
2._________________________ รหัสประจําตัว ______________ แผนก/สาขาวิชา__________________ 
3._________________________ รหัสประจําตัว ______________ แผนก/สาขาวิชา__________________ 
4._________________________ รหัสประจําตัว ______________ แผนก/สาขาวิชา__________________ 
5._________________________ รหัสประจําตัว ______________ แผนก/สาขาวิชา__________________ 
 

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

        อาจารย์ปรึกษาสหกิจศึกษา/นิเทศงาน 
วันที่……………………………. 

รายนามคณาจารย์ผู้ร่วมนิเทศงาน 
1._____________________________________________________ 
2._____________________________________________________ 
3._____________________________________________________ 
 
คําช้ีแจง       โปรดบันทึกหมายเลข 5,4,3,2,1 หรือ – ตามความเห็นของท่านในแต่ละหัวข้อการประเมิน โดยใช้เกณฑ์
การประเมินค่าสําหรับระดับความคิดเห็น ดังน้ี 

5 หมายถึง เห็นด้วยกับข้อความน้ันมากที่สุด หรือ เหมาะสมมากที่สุด 
4 หมายถึง เห็นด้วยกับข้อความน้ันมาก หรือ เหมาะสมมาก 
3 หมายถึง เห็นด้วยกับข้อความน้ันปลานกลาง หรือ เหมาะสมปานกลาง 
2 หมายถึง เห็นด้วยกับข้อความน้ันน้อย หรือ เหมาะสมน้อย 
1 หมายถึง เห็นด้วยกับข้อความน้ันน้อยที่สุด หรือ เหมาะสมน้อยที่สุด 
- หมายถึง ไม่สามารถให้ระดับคะแนนได้เช่น ไม่มีความเห็น ไม่มีข้อมูล ไมต้่องการประเมิน เป็นต้น 
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ส่วนที่ 1 สําหรับคณาจารย์นิเทศประเมินสถานประกอบการ 

หัวข้อการประเมิน 
ระดับ 

ความคิดเห็น 
หมาย
เหตุ 

1. ความเข้าใจในปรัชญาของสหกจิศึกษา  
  1.1 มีนโยบายในการสนับสนุนการดําเนินงานสหกิจศึกษา 

  

        1.2 ผู้บริหารให้ความสําคัญต่อการดําเนนิงานสหกิจศึกษา   
        1.3 บุคลากรที่เกีย่วขอ้งตระหนักรู้และเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ แนวคิด ตลอดจน
ประโยชน์ที่สถานประกอบการจะได้รับในการดําเนินงานสหกจิศึกษา 

  

2. การจดัการ และสนับสนุน 
  2.1  จัดให้บุคลากรที่มหีน้าที่เกี่ยวข้องของสถานประกอบการทําหน้าที่ประสานงาน 
ด้านสหกิจศึกษา 

  

        2.2  จัดให้มีการปฐมนิเทศ สอนงาน และจัดให้นกัศึกษาได้เห็นภาพรวมการ
ดําเนินการของสถานประกอบการ ตลอดจนกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 

  

        2.3  จัดให้มีผู้นิเทศงานที่มีคุณวุฒิหรือประสบการณ์ตรงตามสาขาวิชาชีพของ
นักศึกษา 

  

        2.4  จัดให้มีค่าตอบแทนและสวัสดิการในอัตราที่มีความเหมาะสมและจําเป็นตาม
ลักษณะงาน 

  

        2.5  จัดให้มีอุปกรณ์เครือ่งมือเครื่องใช้ที่เหมาะสมสําหรับการปฏิบัติงานของนกัศึกษา   
        2.6  ความปลอดภัยต่อการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา   
3. ปริมาณงานที่นกัศึกษาได้รับ 

3.1  ปริมาณงานที่นักศึกษาไดร้ับมอบหมาย 
  

4. คุณภาพ 
4.1  คุณลักษณะงาน (Job description) 

  

        4.2  งานที่รับมอบหมายมีการกําหนดภาระงาน หรือหวัข้อโครงงานทีต่รงกับวิชาชีพ
และประสบการณ์การทํางานตรงกับสาขาวิชา 

  

        4.3  งานที่ได้รับมอบหมายกับที่บริษทัเสนอไว้   
        4.4  งานที่ได้รับมอบหมายกับความสนใจของนักศึกษา   
        4.5  ความเหมาะสมของหัวรายงานที่นกัศึกษาไดร้ับ   
        4.6  นักศึกษาไดร้ับการปฏิบัติเสมือนเป็นพนักงานชัว่คราวเต็มเวลาของสถาน
ประกอบการ 

  

5. การมอบหมายงานและนิเทศงาน ของ Supervisor/สถานประกอบการ 
  5.1   มี Supervisor/สถานประกอบการ ดแูลนักศึกษาตัง้แต่วันแรกที่เข้างาน 

  

        5.2  มีกระบวนการการตรวจสอบลักษณะงานและคุณภาพงานให้สอดคล้องกับสาขา
วิชาชีพของนักศึกษา และเป็นประโยชน์กับสถานประกอบการ 

  

        5.3  มีกระบวนการกํากบัดูแลการปฏิบตัิงานของนกัศึกษา   
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หัวข้อการประเมิน 
ระดับ 

ความคิดเห็น 
หมาย
เหตุ 

        5.4  มีการตรวจสาระรายงานและให้ขอ้เสนอแนะในการเขียนรายงานสหกิจศึกษา   
        5.5  ความสนใจของ Supervisor/สถานประกอบการ ต่อการสอนงาน และส่ังงาน   
        5.6  การให้ความสําคัญต่อการประเมินผลการปฏิบัติงานและเขียนรายงานของ  
              Supervisor/สถานประกอบการ 

  

        5.7 การจัดทําแผนปฏิบัติงานตลอดระยะเวลาของการปฏิบัติงาน   
        5.8 เป็นผู้มีคุณวุฒิไม่ต่ํากว่าระดับปริญญาตรใีนสาขาวชิาเดียวกับนักศึกษาหรือ
ใกล้เคียงหรอืเปน็ผู้มีความชํานาญในสาขาวิชาชพีกับนักศึกษา 

  

       5.9 มีการให้คําปรกึษา ตดิตาม แนะนําการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของนักศึกษาและ
ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ภายในสถานประกอบการให้เป็นตามวัตถุประสงค์ 

  

       5.10 ประเมินผลการปฏิบตัิงานของนกัศึกษาและรวบรวมข้อมูลเพื่อนําเสนอต่อ
สถานศึกษาและองค์กรของตนเอง 

  

       5.11 มกีระบวนการให้คําปรึกษาทางวิชาการ วิชาชพี และให้คําแนะนําในการปรับตัว
ให้เข้ากับการปฏิบัติงาน 

  

       5.12 มกีระบวนการวัดและประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา   
       5.13 มกีระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรู ้   
6. สรุปคุณภาพโดยรวมของสถานประกอบการ   
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ส่วนที่ 2   สําหรับคณาจารย์นิเทศประเมินนักศึกษาสหกิจ (1 แผ่นสําหรับนักศึกษา 1 คน) 
ช่ือ-สกุล นักศกึษา_____________________________________ รหัสประจําตัว_____________________ 
แผนก/สาขาวิชา_______________________________คณะ____________________________________ 
Check list  : เอกสารที่นักศกึษาจะต้องส่งให้กับโครงการสหกิจศึกษาฯ (สําหรับนักศึกษาสหกิจเท่าน้ัน)   
  แบบแจ้งรายละเอียดตําแหน่งงาน พนักงานที่ปรึกษาและที่พักระหว่างการปฏิบัติสหกิจศึกษา 
  แบบแจ้งโครงร่างรายงานและแผนการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 

หัวข้อการประเมิน 
ระดับ 

ความคิดเห็น 
หมายเหตุ 

1. การพัฒนาตนเอง 
 1.1  บุคลิกภาพ 

  

       1.2  วุฒิภาวะ   
       1.3  การปรับตัว   
       1.4  การเรียนรู้   
       1.5  การแสดงความคิดเห็น การแสดงออก   
       1.6  มนุษย์สัมพันธ์   
       1.7  ทัศนคติ   
2.  การแสดงความมีส่วนร่วมกับองค์กร   
3.  ความประพฤติ คุณธรรม จริยธรรม และการปฏิบัติตามระเบียบวินัยของ
องค์กร เช่น    การลา การขาดงาน การแต่งกาย 

  

4.  ความรู้ความสามารถพ้ืนฐานที่จําเป็นต่อการการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย
ให้สําเร็จ 

  

5.  ความรู้ความสามารถที่เรยีน นํามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน   
6.  ความก้าวหน้าของการจัดทํารายงาน(Work term Report) 

6.1  ความเหมาะสมของหัวข้อรายงาน 
  

     6.2  รายละเอียดเน้ือหาของรายงาน   
6.3  แผนปฏิบัติงานสหกิจศึกษา   

7. สรุปโดยรวมของนักศึกษา    
ความคิดเห็นเพ่ิมเติม 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
 


