
                                 

                               แบบบันทึกการนิเทศงานสหกิจศึกษา 

 

ค ำชี้แจง 

 โปรดเติมข้อควำมในช่องว่ำง และกำเครื่องหมำย  ลงในช่องว่ำงที่ตรงกับระดับควำมคิดเห็นของท่ำนในแต่ละหวัข้อกำรประเมิน โดย
ใช้เกณฑ์กำรประเมินค่ำส ำหรับระดับควำมคิดเห็น ดังนี้ 
  5  หมำยถึง  เห็นดว้ยกับข้อควำมนั้นมำกที่สุด  หรือเหมำะสมมำกที่สุด 
  4  หมำยถึง  เห็นดว้ยกับข้อควำมนั้นมำก  หรอืเหมำะสมมำก 
  3  หมำยถึง  เห็นดว้ยกับข้อควำมนั้นปำนกลำง  หรือเหมำะสมปำนกลำง 
  2  หมำยถึง  เห็นดว้ยกับข้อควำมนั้นนอ้ย  หรือเหมำะสมน้อย 
  1  หมำยถึง  เห็นดว้ยกับข้อควำมนั้นนอ้ยที่สุด  หรือเหมำะสมนอ้ยที่สุด 
 

ช่ือสถำนประกอบกำร 
………………………………………………………….……….…………………………………………………………..………………………………… 
ที่อยู่....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................... 
 

รำยชื่อนักศึกษำท่ีไดร้ับกำรนเิทศงำนในสถำนประกอบกำรแห่งนี ้จ ำนวน..........คน 
1.      รหัส                     สำขำวิชำ                         
2.      รหัส                     สำขำวิชำ                        
3.      รหัส                     สำขำวิชำ                        
4.      รหัส                     สำขำวิชำ                        
5.      รหัส                     สำขำวิชำ                        
   

รายนามคณาจารย์ผู้ร่วมนิเทศงาน 
1. 2.  
3. 4.  
 
                           ลงช่ือ ........................................................                  ลงช่ือ ....................................................... 
    (..............................................)     (..............................................) 
            พนักงำนท่ีปรึกษำ       อำจำรย์ที่ปรึกษำสหกิจศึกษำ 
                       ต ำแหน่ง ........................................................      วันท่ี.......เดือน...........พ.ศ......... 
 วันท่ี.......เดือน...........พ.ศ.........   

ขั้นตอนกำรนิเทศ 
 1.  ขอพบนักศึกษำก่อนโดยล ำพัง   
 2.  ขอพบ Job Supervisor โดยล ำพัง  
 3.  เยี่ยมชมสถำนประกอบกำร (แล้วแต่ควำมเหมำะสมและควำมสะดวกของสถำนประกอบกำร) 
 

ครั้งที่ 

 

 

NSRU _10 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

 



 
ส่วนท่ี 1 ส ำหรับกำรประเมินสถำนประกอบกำร (ผู้ให้ข้อมูล : อำจำรย์ที่ปรึกษำสหกิจศึกษำ) 

 
หัวข้อการประเมิน 

ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 0 

1. ความเข้าใจแนวคิดของสหกิจศึกษา             
    1.1  ผู้บรหิำรของสถำนประกอบกำร             
    1.2  ฝ่ำยทรัพยำกรบุคคล             

    1.3 พนักงำนท่ีปรึกษำ (Job Supervisor)             
2. คุณลักษณะงานที่มอบหมายให้นักศึกษาปฏิบัติ             

    2.1 ปริมำณงำนมคีวำมเหมำะสม             
    2.2 คุณภำพงำนตรงตำมลักษณะของสำขำวิชำชีพ             

    2.3 ลักษณะงำนมีควำมปลอดภัย ไมเ่สี่ยงหรือก่อให้เกิดอันตรำย             
3. การจัดการ และการสนับสนนุการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา             
    3.1 กำรประสำนงำนภำยในสถำนประกอบกำรระหว่ำงฝ่ำยบุคคล 
         และ Job Supervisor เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

            

            
    3.2 ฝ่ำยบุคคล/ผูเ้กี่ยวข้อง มีกำรปฐมนิเทศ แนะน ำกฏระเบียบตำ่งๆ 
         ขององค์กรให้นักศึกษำทรำบ 

            

            
    3.3 มี Job Supervisor ดูแลนกัศึกษำภำยในสัปดำห์แรกท่ีเข้ำท ำงำน             
    3.4 Job Supervisor มีควำมรู ้และประสบกำรณ์ ตรงกับสำขำวชิำชีพของนักศึกษำ             

    3.5 Job Supervisor มีเวลำให้แก่นักศึกษำด้ำนกำรปฏิบัติงำน             
    3.6 Job Supervisor มอบหมำยงำน สอนงำน และให้ค ำปรึกษำอย่ำงเหมำะสม             

    3.7 มีกำรจัดท ำแผนกำรท ำงำนตลอดระยะเวลำของกำรปฏิบัติงำน             
    3.8 มีค่ำตอบแทนให้นักศึกษำอย่ำงเหมำะสม             

    3.9 จัดสวัสดิกำร (ที่พัก อำหำร รถรับส่ง ฯลฯ) ให้นักศึกษำอย่ำงเหมำะสม             
    3.10 มีควำมพร้อมด้ำนอุปกรณ์ หรือเครื่องมือส ำหรับให้นักศึกษำปฏิบัติงำน             
    3.11 ให้ควำมส ำคัญต่อกำรประเมินผลกำรปฏิบตัิงำน และรำยงำนของนักศึกษำ 
 

            

4. คุณภาพโดยรวมของสถานประกอบการแห่งนี ้             

 
 
 
 
 
 
 
 

ครั้งที่ 

 

 



ส่วนท่ี 2 ส ำหรับกำรประเมินนักศกึษำ  (1 แผ่นส ำหรับนักศึกษำ 1 คน) 
ช่ือ-สกุล  นำย/นำงสำว…………………………………………………………...……..รหสัประจ ำตัว ……………………………………… 
สำขำวิชำ…………………………….…….………………………………………………………………………………………………………………..    

หัวข้อกำรประเมิน 
ระดับควำมคิดเห็น 

5 4 3 2 1 0 

1. ควำมรับผดิชอบต่อหน้ำท่ี             

    1.1 มีควำมรับผิดชอบต่องำนท่ีได้รับมอบหมำย                  

    1.2 ปฏิบัติงำนด้วยควำมกระตอืรือร้น                  

    1.3 มีกำรปรับปรุงคุณภำพงำนท่ีปฏิบัติอยู่เสมอ                 

    1.4 ใช้เวลำในกำรท ำงำนให้เกิดประโยชน์สงสูงสุด             

    1.5 มีกำรรำยงำนผลกำรปฏิบตัิงำน                  

2. มีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติงำน             

    2.1 ปฏิบัติงำนโดยใช้ควำมรู ้ควำมสำมำรถท่ีมีอยู่อย่ำงเต็มที ่             

    2.2 มีควำมสำมำรถในกำรประยุกต์ใช้ควำมรู ้                 

    2.3 มีควำมช ำนำญในด้ำนปฏบิัติกำร                  

    2.4 มีควำมสำมำรถในกำรวำงแผน จัดล ำดับควำมส ำคญัของงำน                  

    2.5 ใฝ่รู้ สนใจศึกษำหำควำมรูใ้หม่เพิ่มเตมิ              

3. คุณลักษณะส่วนบุคคล             

    3.1 ปฏิบัติตำมกฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับขององค์กรโดยเคร่งครัด                  

    3.2 เข้ำงำนตรงเวลำ ไม่เคยขำด ไม่เคยสำย                  

    3.3 ให้ควำมเคำรพเช่ือฟังผู้บังคับบัญชำ                  

    3.4 มีควำมขยัน อดทน สู้งำน              

    3.5 มีคุณธรรม  ุ จริยธรรม เช่น ซื่อสัตย์ สุจริต รักษำควำมลับองค์กร             

    3.6 มีควำมคิดรเิริม่สรำ้งสรรค์                  

    3.7 มีควำมมั่นใจในตนเอง กลำ้สอบถำม และเสนอควำมคิดเห็น                  

    3.8 มีบุคลิกภำพ และวำงตัวเหมำะสม เช่น กำรแต่งกำย กิริยำ วำจำ                  

    3.9 มีควำมสำมำรถในกำรท ำงำนเป็นทีมร่วมกับผู้อื่น                  

    3.10 ใช้ทรัพยำกรขององค์กรอย่ำงรู้คุ้มค่ำ เช่น ไฟฟ้ำ วัสดุสิ้นเปลืองต่ำงๆ             

4. คุณภำพโดยรวมของนักศึกษำคนน้ี             

 

      ลงช่ือ ............................................................ 
     (..............................................) 
      อำจำรย์ที่ปรึกษำสหกิจศึกษำ 
    วันท่ี.......เดือน...........พ.ศ......... 

 

Check List :  เอกสำรทีน่ักศึกษำจะต้องน ำส่งให้กับหน่วยสหกิจ

ศึกษำ 

  แบบแจ้งรำยละเอียดงำน ต ำแหน่งงำน พนักงำนที่
ปรึกษำ และท่ีตั้งหน่วยงำน 

 แบบแจ้งแผนกำรปฏิบัติงำนสหกิจศึกษำ 

 แบบแจ้งโครงร่ำง/รำยงำนกำรปฏิบัติงำน 

ครั้งที่ 

 

 


