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แบบบันทึกการนิเทศงานสหกิจศึกษา 
(ผูใหขอมูล : อาจารยนิเทศ)  

 

ชื่อสถานประกอบการ (ไทย หรือ อังกฤษ) ………………………………………………………………………………………..……………… 

สถานท่ีตั้ง  ณ  อําเภอ/เขต……………………………………………. จังหวัด……………………………………………………………………… 

โทรศัพท………………………………………………………………โทรสาร……………………………………………………............................ 

รายชื่อนักศึกษาท่ีไดรับการนิเทศงานในสถานประกอบการแหงนี้ 

ชื่อ – สกุล ………………………………………………………………………………..……. รหัสนักศึกษา …………………………………………  

คณะ.................................................................................. สาขาวิชา………………………………………..…………………………….. 

ชือ่โครงงาน........................................................................................................................................................................ 

ชือ่อาจารยนิเทศ ............................................................................................................................................................... 

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

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

คําช้ีแจง 

 โปรดบันทึกหมายเลข  5, 4, 3, 2, 1  หรือ – ตามความเห็นของทานในแตละหัวขอการประเมิน  โดยใชเกณฑ

การประเมินคาสําหรับระดับความคิดเห็น  ดังนี้ 

  5    หมายถึง   เห็นดวยกับขอความนั้นมากท่ีสุด หรือเหมาะสมมากท่ีสุด 

4 หมายถึง  เห็นดวยกับขอความนั้นมาก  หรือเหมาะสมมาก 

3 หมายถึง  เห็นดวยกับขอความนั้นปานกลาง  หรือเหมาะสมปานกลาง 

2   หมายถึง   เห็นดวยกับขอความนั้นนอย  หรือเหมาะสมนอย 

1   หมายถึง   เห็นดวยกับขอความนั้นนอยท่ีสุด  หรือเหมาะสมนอยท่ีสุด 

-    หมายถึง  ไมสามารถใหระดับคะแนนได เชน ไมมีความเห็น ไมมีขอมูลไมตองการประเมิน เปนตน 

สวนที่  1   สําหรับการประเมินสถานประกอบการ 

หัวขอการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

หมายเหตุ 
5 4 3 2 1 

1. ความเขาใจในปรัชญาของสหกิจศกึษา 

1.1  เจาหนาท่ีระดับบริหารและฝายบุคคล 
      

 1.2  พนักงานท่ีปรึกษา  (Job  supervisor)       

2. การจัดการ  และสนับสนุน 

2.1 การประสานงานดานการจัดการดแูลนักศึกษาภายใน 

สถานประกอบการระหวางฝายบุคคลและพนักงานท่ีปรึกษา 

      

ครั้งท่ี 
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2.2 การใหคําแนะนําดูแลนักศึกษาของฝายบริหารบุคคล 

(การปฐมนิเทศ การแนะนําระเบียบวินัย การลางาน 

สวัสดิการ การจายตอบแทน) 

      

2.3 บุคลากรในสถานประกอบการ  ใหความสนใจสนับสนุน 

           และใหความเปนกันเองกับนักศึกษา 
      

3. ปริมาณงานท่ีนักศึกษาไดรับ 

3.1  ปริมาณงานท่ีนักศึกษาไดรับมอบหมาย 
      

4. คุณภาพงาน 

  4.1  คุณลักษณะงาน  (Job  description) 
      

       4.2  งานท่ีไดรับมอบหมายตรงกับสาขาวิชาเอกของนักศึกษา       

       4.3  งานท่ีไดรับมอบหมายตรงกับท่ีสถานประกอบการเสนอไว       

       4.4  งานท่ีไดรับมอบหมายตรงกับความสนใจของนักศึกษา       

       4.5  ความเหมาะสมของหัวขอรายงานท่ีนักศึกษาไดรับ       

5. การมอบหมายงานและนิเทศงานของ  Supervisor 

  5.1  มี  Supervisor  ดูแลนักศกึษาตั้งแตวันแรกท่ีเขางาน 
      

       5.2  ความรูและประสบการณวิชาชีพของ Supervisor       

       5.3  เวลาท่ี Supervisor ใหแกนักศึกษาดานการปฏิบัติงาน       

       5.4  เวลาท่ี Supervisor  ใหแกนักศึกษาดานการเขียนรายงาน       

       5.5  ความสนใจของ Supervisor ตอการสอนงาน  และสั่งงาน       

       5.6  การใหความสําคัญตอการประเมินผลการปฏิบัติงานและ   

             เขียนรายงานของ Supervisor 
      

       5.7  ความพรอมของอุปกรณเครื่องมือสําหรับนักศึกษา 

        (พิจารณาในกรณศีึกษา Co-op ซึ่งไปปฏิบัติงานช่ัวคราวเทาน้ัน)           
      

       5.8  การจัดทําแผนปฏิบัติงานตลอดระยะเวลาของการปฏิบัตงิาน       

6.  สรปุคุณภาพโดยรวมของสถานประกอบการแหงน้ีสําหรับสหกิจศึกษา       
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สวนท่ี  2   สําหรับการประเมินนักศึกษา (1 แผนสําหรับนักศึกษา 1 ราย)  

ชื่อนักศึกษา...................…………………………………………………………… สาขาวิชา………………………………………………………… 

กรุณาตรวจสอบเอกสารท่ีนักศึกษาจะตองนําสงใหกับศูนยสหกิจศึกษา 

   แบบแจงรายละเอียดท่ีพักระหวางการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 

   แบบแจงรายละเอียดงานตําแหนงงาน  พนักงานท่ีปรึกษา 

   แบบแจงแผนการปฏิบัตงิานสหกิจศึกษา 

   แบบแจงโครงรางรายงานการปฏิบัติงาน 

หัวขอการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

หมายเหตุ 
5 4 3 2 1 

1. การพัฒนาตนเอง 

1.1  บุคลิกภาพ 

      

       1.2  วุฒิภาวะ       

       1.3  การปรับตัว       

       1.4  การเรียนรู       

       1.5  การแสดงความคิดเห็น  การแสดงออก       

       1.6  มนุษยสัมพันธ       

       1.7  ทัศนคติ       

2.  การแสดงความมีสวนรวมกับองคกร       

3.  ความประพฤติ  คุณธรรม  จริยธรรม   และการปฏิบัติ 

     ตามระเบียบวินัยขององคกร  เชน  การลา  การขาดงาน   

     การแตงกาย 

      

4.  ความรูความสามารถพ้ืนฐานท่ีจําเปนตอการปฏิบัติงาน 

     ท่ีไดรับมอบหมายใหสําเร็จ 
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5. ใหอาจารยเขียนรายละเอียดการนิเทศงานของนักศึกษา ขอ 1-5 ดังนี้ 

5.1 รายละเอียดความกาวหนาของโครงงาน 

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

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

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

รอยละของความกาวหนา..................................................................................................................................... 

5.2 สภาพการทํางานและสภาพแวดลอมของสถานประกอบการ 

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

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

5.3 รายละเอียดท่ีพักอาศัย 

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

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

5.4 รายละเอียดการเดินทางของนักศึกษา 

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

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

5.5 ปญหา หรือ อุปสรรค (ถามี) 

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

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

 

 

ขอคิดเห็นเพ่ิมเติมและขอเสนอแนะ 

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

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

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

 

         ลงชื่อ .......................................................................... 

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

                   อาจารยนิเทศ 

                                 วันท่ี................./.............................../............... 

 

***หมายเหตุ : โปรดสงคืน ศูนยสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ภายหลังเสร็จสิ้นการนิเทศงานสหกิจศึกษา 


	คำชี้แจง
	ส่วนที่  1   สำหรับการประเมินสถานประกอบการ

