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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  สก ๑๐ 

หมายเหตุ ให้อาจารย์ผู้ออกนิเทศ ส่งแบบแจ้งการออกนิเทศเพื่อขอนุญาตล่วงหน้าก่อนออกนิเทศอย่างน้อย ๒ วัน 
 หน้า ๑/๑ 
ปรับปรุงเมื่อ ๙ ต.ค.๕๘ 

แบบขออนุญาตการออกนิเทศนักศึกษา

  สหกิจศึกษา    ฝึกงาน   ฝึกสอน 
  อื่น ๆ ........................................................................................ ........... 

วันที.่......................................................................... 

เรื่อง ขออนุมัติการออกนิเทศนักศึกษา 

เรียน คณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 

ตามท่ีข้าพเจ้า............................................................................................................... ........................................................... 
อาจารย์ประจ าภาควิชา/สาขาวิชา...............................................................คณะ/วิทยาลัย................................................................................. ..... 
ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นอาจารย์นิเทศนักศึกษา ภาคเรียนท่ี........./....................... ข้าพเจ้าขอออกนิเทศนักศึกษา ณ สถานประกอบการ 
ดังต่อไปน้ี 
๑. ชื่อสถานประกอบการ.............................................................................. ............................................................................................................. 

 จังหวัด.........................................................................ในวัน…......................ท่ี..............เดือน................................................พ.ศ..………….…...... 

๒. ชื่อสถานประกอบการ............................................................................................................ ............................................................................... 
 จังหวัด.........................................................................ในวัน…......................ท่ี..............เดือน................................................พ.ศ..………….…...... 

ท้ังน้ีเป็นการออกนิเทศ   ในตารางนิเทศ    นอกตารางนิเทศ 
 สามารถเดินทางไปกลับภายใน ๑ วัน โดยไม่ขอเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
 สามารถเดินทางไปกลับภายใน ๑ วัน โดยขออนุมัติค่าใช้จ่ายในการเดินทาง จ านวน .................................................. บาท 
 ไม่สามารถเดินทางไปกลับภายใน ๑ วัน

จึงขออนุมัติเดินทางตั้งแต่ เวลา ................... น.  ของวัน............................ท่ี .............. เดือน .......................................  พ.ศ. ................. 
กลับถึงท่ีพัก เวลา ........................... น.  ของวัน.................................ท่ี ................ เดือน ............................................  พ.ศ. .................. 
โดยขออนุมัติค่าใช้จ่ายในการเดินทาง จ านวน............................... บาท และค่าท่ีพัก จ านวนเงิน .............................. บาท 

(ลงชื่อ)....................................................................... 
 (..................................................................) 

 อาจารย์นิเทศ 

๑. ๒. 
รับทราบ รับทราบ 

ลงชื่อ............................................................. ลงชื่อ............................................................. 
 (.......................................................) (นายกานต์พิชชา  สุวรรณวัฒนเมธี) 

 หัวหน้าสาขา/สาขาวิชา   หัวหน้างานการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
๓. ๔. 

รับทราบ อนุมัติ 

ลงชื่อ............................................................. ลงชื่อ............................................................. 
 (นางสาววรรณภรณ์  รัตนโกสุม)  (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภาภร  ดลกิจ) 

    หัวหน้างานบุคลากร      คณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 



       
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  

    
 

สก ๑๓ 

แบบบันทึกการนิเทศนักศึกษา 
สําหรับอาจารยนิเทศ 

 สหกิจศึกษา   ฝกงาน  ฝกสอน 
  อ่ืนๆ ................................................................... 

หมายเลขงาน (Job No.) □□-□-□□-□□□□ 
 

ช่ือสถานประกอบการ 
(ภาษาไทย)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………… 
(ภาษาอังกฤษ)................................................................................................................................................................................................... 
ท่ีอยูเลขท่ี.........................หมูบาน/อาคาร..........................................ช้ัน…………ซอย...................................ถนน............................................  
ตําบล/แขวง.......................................อําเภอ/เขต........................................จังหวัด...........................................รหัสไปรษณีย.......................... 
โทรศัพท…………………………………… โทรสาร...............................................E-mail……………………………………………………..…………..……………. 
รายนามนักศึกษาท่ีไดรับการนิเทศงานในสถานประกอบการแหงน้ี                                                                               

      ชื่อ – นามสกุล          ภาควิชา/สาขาวิชา               นักศึกษาลงชื่อตัวบรรจง 
 (อาจารยนิเทศเปนผูเขียน)                       (ลงช่ือใหเหมือนกันทุกครั้ง) 

๑.   ……………………………………………………………………………………..   ………………………………………………………………   ………………….…………….……………………  

๒.   ……………………………………………………………………………………..   ………………………………………………………………   .……………………………………………………  

๓.   ……………………………………………………………………………………..   ………………………………………………………………   .……………………………………………………  

๔.   ……………………………………………………………………………………..   ………………………………………………………………   .……………………………………………………  

๕.   ……………………………………………………………………………………..   ………………………………………………………………   .……………………………………………………  

๖.   ……………………………………………………………………………………..   ………………………………………………………………   .……………………………………………………  

๗.   ……………………………………………………………………………………..   ………………………………………………………………   .……………………………………………………  

๘.   ……………………………………………………………………………………..   ………………………………………………………………   .……………………………………………………  

๙.   ……………………………………………………………………………………..   ………………………………………………………………   .……………………………………………………  

๑๐. ……………………………………………………………………………………..   ………………………………………………………………   .……………………………………………………     

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

  อาจารยนิเทศ 
              วันท่ี................................................................... 
              ตั้งแตเวลา...................น. ถึงเวลา..................น. 

(ลงช่ือผูนิเทศงานสถานประกอบการ)........................................................................ 
                                          (……………….………………………..…………………..) 
                                          ตําแหนง .......................................................... 
                                          วันท่ี...............…………………..…..…....................  

หมายเหตุ :  ๑. กรณีไมพบนักศึกษา  ใหอาจารยนิเทศเขียนแจงหลงัช่ือนักศึกษา    

     ๒. กรณีไมพบผูนิเทศงาน ใหฝายบุคคลหรือบุคคลท่ีเก่ียวของของสถานประกอบการลงนามแทนผูนิเทศงาน 

 

 

 

 

 

 

หนาที่ ๑/๓               
ปรับปรุงเม่ือ 18 พย. 58 

 



            มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

 

 

แบบแจ้งยืนยันการนิเทศงานนักศึกษาสหกิจศึกษา 
   

 
ชื่อสถานประกอบการ.....................................................................................................................................................................................................................  

หัวข้อที่จะหารือในระหว่างการนิเทศ  ได้แก่ 

๑.    หน้าที่ที่มอบหมายให้นักศึกษาปฏบิัติ และแผนการปฏบิัติงานตลอดระยะเวลาปฏบิัติงาน 

๒.    การพัฒนาตนเองของนักศึกษา 

๓.    หัวขอ้รายงานและโครงร่างรายงาน 

๔.    รับฟังความคิดเห็นจากสถานประกอบการเกี่ยวกับสหกิจศึกษา 

๕.    อุปสรรคที่เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาที่ปฏิบัติงานที่ผ่านมา 

ขั้นตอนการนิเทศ 

๑.    ขอพบนกัศึกษาก่อนโดยล าพัง                  วันที ่………………………………………………..เวลา.................................................น. 

๒.    ขอพบผูน้ิเทศงานโดยล าพัง         วันที ่………………………………………………..เวลา.................................................น. 

๓.    เยี่ยมชมสถานประกอบการ (แล้วแต่ความเหมาะสมและความสะดวกของสถานประกอบการ) 

อาจารย์นิเทศงานสหกิจศึกษา ของมหาวิทยาลัยฯ ประกอบด้วย 

๑. ….…………………………………………………………………………......ต าแหน่ง…………………………………………………………………………………..………………... 

๒. ………………………………………………………………………………….ต าแหน่ง……………………………………………………………………………………….………….… 

๓. ………………………………………………………………………………….ต าแหน่ง………………………………………………………………………………………….……….… 

๔. ………………………………………………………………………………….ต าแหน่ง…………………………………………………………………………………………….…….… 

สถานประกอบการได้รับทราบก าหนดการนิเทศงานนักศึกษาสหกจิศึกษา ในวันที่………………………………………………………………………………………………………..…. 

เวลา……………………………………………น. ตลอดจนขั้นตอนรายละเอียดการนิเทศงานดังกล่าวขา้งต้นโดยชัดเจนแล้ว และใคร่ขอแจ้งให้งานสหกิจศึกษา ทราบวา่ 

  (    )  ไม่ขัดข้องและยินดีต้อนรับคณะนเิทศงานสหกิจศึกษาในวันและเวลาดังกล่าว 

  (    )  ไม่สะดวกที่จะต้อนรับในวันและเวลาดังกล่าว และขอแจ้งวันเวลาที่สะดวก ดังนี้ 

   วันที่…………………………………………………………เวลา..................................................................น. หรือ 

   วันที่…………………………………………………………เวลา..................................................................น. 

      จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 

ลงชื่อ………………………………………………………………… 

      (…..……………………………………………………………) 

   ต าแหน่ง……………………………………………………………. 

   วันที…่………………………………………………………………. 

 

 

 

ขอความกรุณาสง่แบบยืนยันการนิเทศงานฯ ฉบับน้ี ทางโทรสารหมายเลข.........................................................................ด้วย จักขอบคุณยิง่ 

หน้าที่ 1/1      
     ปรับปรุงเมื่อ 1๙ มิ.ย.5๗ 

 

สก 12 



       
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  

    
 

สก ๑๓ 

 

สวนท่ี ๑  สําหรับการประเมินนักศึกษาโดยอาจารยนิเทศ (ใชเอกสารน้ีสําหรับการนิเทศทุกครั้ง ๑ แผน สําหรับนักศึกษา ๑ ราย) 

ช่ือ-นามสกุลนักศึกษา………………………………………..รหัสนักศึกษา...........................................ภาควิชา/สาขาวิชา.......................................... 

ช่ือสถานประกอบการ…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...  

ครั้งท่ี...........................วัน/เดือน/ป..................................................อาจารยนิเทศ…………………………………………………………..………………….. 

    Check List:  เอกสารท่ีนักศึกษา ตองนําสงใหกับคณะ/วิทยาลยั 
         แบบแจงรายละเอียดท่ีพักระหวางการปฏิบัติงาน            แบบแจงแผนการปฏิบัติงาน    
         แบบแจงรายละเอียดงาน ตาํแหนงงาน ผูนิเทศงาน                      แบบแจงโครงรางรายงานการปฏิบัติงาน  
      

 

 

ความคิดเห็นเพ่ิมเติม....................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………..... 
 
 
 
 
 

ประเด็นความคดิเห็น 
มากที่สุด 

(๕) 
มาก 
(๔) 

ปานกลาง 
(๓) 

นอย 
(๒) 

นอยที่สุด 
(๑) 

๑.  ความรับผิดชอบตอหนาท่ี      
     ๑.๑  มีความรับผิดชอบตองานท่ีไดรบัมอบหมาย      
     ๑.๒  ปฏิบัติงานดวยความกระตือรือรน      
     ๑.๓  มีการปรับปรุงคุณภาพงานท่ีปฏิบัติอยูเสมอ      
     ๑.๔  ใชเวลาในการทํางานใหเกิดประโยชนสูงสุด      
     ๑.๕  มีการรายงานผลการปฏิบัติงานและรายงานความกาวหนา      

๒.  ความรูความสามารถในการปฏิบัติงาน      

     ๒.๑  มีความรูพ้ืนฐานเพียงพอตอการปฏิบัติงาน      

     ๒.๒  มีความสามารถในการประยุกตใชความรูกับงานท่ีไดรับมอบหมาย      

     ๒.๓  มีความสามารถในการวางแผนการทํางานอยางเปนระบบ      

     ๒.๔  ปฏิบัติงานไดเปนไปตามแผนการปฏิบัติงาน       
     ๒.๕  คนควาหาความรูเพ่ิมเติมอยูเสมอ      
๓.  คุณลักษณะสวนบุคคล       
     ๓.๑  ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ หรือขอบังคับของสถานประกอบการโดยเครงครัด      
     ๓.๒  ตรงตอเวลา      
     ๓.๓  ใหความเคารพเชื่อฟงผูบังคับบัญชา      
     ๓.๔  มีความขยัน อดทน สูงาน      
     ๓.๕  มีคุณธรรม จริยธรรม เชน ซ่ือสัตย สุจริต รักษาความลับของสถานประกอบการ      

     ๓.๖  มีความคิดริเริ่ม สรางสรรค      

     ๓.๗  มีความม่ันใจในตนเอง กลาสอบถาม และเสนอความคิดเห็นอยางมีเหตุผล      

     ๓.๘  มีบุคลิกภาพและวางตัวเหมาะสม เชน การแตงกาย กิริยาวาจา และวุฒิภาวะ      

     ๓.๙  มีความสามารถในการทํางานเปนทีมรวมกับผูอื่น      

     ๓.๑๐ ใชทรัพยากรขององคกรอยางรูคุณคา เชน ไฟฟา วัสดุส้ินเปลืองตางๆ      
รวมคะแนน      

รวมคะแนนท้ังหมด  

ชี้แจง   โปรดบันทึกหมายเลข ๕, ๔, ๓, ๒, ๑ หรือ – หากไมสามารถใหระดับคะแนนได ตามความเหน็ของทานโดยใชเกณฑการประเมนิคา             

          สําหรับระดับความคดิเหน็ดังน้ี   ๕ = มากท่ีสุด  ๔ = มาก  ๓ = ปานกลาง  ๒ = นอย  ๑ = นอยท่ีสุด 
    
 
 

หนาที่ ๒/๓              

ปรับปรุงเม่ือ 18 พย. 58 



            มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

 

 

แบบแจ้งยืนยันการนิเทศงานนักศึกษาสหกิจศึกษา 
   

 
ชื่อสถานประกอบการ.....................................................................................................................................................................................................................  

หัวข้อที่จะหารือในระหว่างการนิเทศ  ได้แก่ 

๑.    หน้าที่ที่มอบหมายให้นักศึกษาปฏบิัติ และแผนการปฏบิัติงานตลอดระยะเวลาปฏบิัติงาน 

๒.    การพัฒนาตนเองของนักศึกษา 

๓.    หัวขอ้รายงานและโครงร่างรายงาน 

๔.    รับฟังความคิดเห็นจากสถานประกอบการเกี่ยวกับสหกิจศึกษา 

๕.    อุปสรรคที่เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาที่ปฏิบัติงานที่ผ่านมา 

ขั้นตอนการนิเทศ 

๑.    ขอพบนกัศึกษาก่อนโดยล าพัง                  วันที ่………………………………………………..เวลา.................................................น. 

๒.    ขอพบผูน้ิเทศงานโดยล าพัง         วันที ่………………………………………………..เวลา.................................................น. 

๓.    เยี่ยมชมสถานประกอบการ (แล้วแต่ความเหมาะสมและความสะดวกของสถานประกอบการ) 

อาจารย์นิเทศงานสหกิจศึกษา ของมหาวิทยาลัยฯ ประกอบด้วย 

๑. ….…………………………………………………………………………......ต าแหน่ง…………………………………………………………………………………..………………... 

๒. ………………………………………………………………………………….ต าแหน่ง……………………………………………………………………………………….………….… 

๓. ………………………………………………………………………………….ต าแหน่ง………………………………………………………………………………………….……….… 

๔. ………………………………………………………………………………….ต าแหน่ง…………………………………………………………………………………………….…….… 

สถานประกอบการได้รับทราบก าหนดการนิเทศงานนักศึกษาสหกจิศึกษา ในวันที่………………………………………………………………………………………………………..…. 

เวลา……………………………………………น. ตลอดจนขั้นตอนรายละเอียดการนิเทศงานดังกล่าวขา้งต้นโดยชัดเจนแล้ว และใคร่ขอแจ้งให้งานสหกิจศึกษา ทราบวา่ 

  (    )  ไม่ขัดข้องและยินดีต้อนรับคณะนเิทศงานสหกิจศึกษาในวันและเวลาดังกล่าว 

  (    )  ไม่สะดวกที่จะต้อนรับในวันและเวลาดังกล่าว และขอแจ้งวันเวลาที่สะดวก ดังนี้ 

   วันที่…………………………………………………………เวลา..................................................................น. หรือ 

   วันที่…………………………………………………………เวลา..................................................................น. 

      จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 

ลงชื่อ………………………………………………………………… 

      (…..……………………………………………………………) 

   ต าแหน่ง……………………………………………………………. 

   วันที…่………………………………………………………………. 

 

 

 

ขอความกรุณาสง่แบบยืนยันการนิเทศงานฯ ฉบับน้ี ทางโทรสารหมายเลข.........................................................................ด้วย จักขอบคุณยิง่ 

หน้าที่ 1/1      
     ปรับปรุงเมื่อ 1๙ มิ.ย.5๗ 

 

สก 12 



       
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  

    
 

สก ๑๓ 

 

สวนท่ี ๑  สําหรับการประเมินนักศึกษาโดยอาจารยนิเทศ (ใชเอกสารน้ีสําหรับการนิเทศทุกครั้ง ๑ แผน สําหรับนักศึกษา ๑ ราย) 

ช่ือ-นามสกุลนักศึกษา………………………………………..รหัสนักศึกษา...........................................ภาควิชา/สาขาวิชา.......................................... 

ช่ือสถานประกอบการ…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...  

ครั้งท่ี...........................วัน/เดือน/ป..................................................อาจารยนิเทศ…………………………………………………………..………………….. 

    Check List:  เอกสารท่ีนักศึกษา ตองนําสงใหกับคณะ/วิทยาลยั 
         แบบแจงรายละเอียดท่ีพักระหวางการปฏิบัติงาน            แบบแจงแผนการปฏิบัติงาน    
         แบบแจงรายละเอียดงาน ตาํแหนงงาน ผูนิเทศงาน                      แบบแจงโครงรางรายงานการปฏิบัติงาน  
      

 

 

ความคิดเห็นเพ่ิมเติม....................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………..... 
 
 
 
 
 

ประเด็นความคดิเห็น 
มากที่สุด 

(๕) 
มาก 
(๔) 

ปานกลาง 
(๓) 

นอย 
(๒) 

นอยที่สุด 
(๑) 

๑.  ความรับผิดชอบตอหนาท่ี      
     ๑.๑  มีความรับผิดชอบตองานท่ีไดรบัมอบหมาย      
     ๑.๒  ปฏิบัติงานดวยความกระตือรือรน      
     ๑.๓  มีการปรับปรุงคุณภาพงานท่ีปฏิบัติอยูเสมอ      
     ๑.๔  ใชเวลาในการทํางานใหเกิดประโยชนสูงสุด      
     ๑.๕  มีการรายงานผลการปฏิบัติงานและรายงานความกาวหนา      

๒.  ความรูความสามารถในการปฏิบัติงาน      

     ๒.๑  มีความรูพ้ืนฐานเพียงพอตอการปฏิบัติงาน      

     ๒.๒  มีความสามารถในการประยุกตใชความรูกับงานท่ีไดรับมอบหมาย      

     ๒.๓  มีความสามารถในการวางแผนการทํางานอยางเปนระบบ      

     ๒.๔  ปฏิบัติงานไดเปนไปตามแผนการปฏิบัติงาน       
     ๒.๕  คนควาหาความรูเพ่ิมเติมอยูเสมอ      
๓.  คุณลักษณะสวนบุคคล       
     ๓.๑  ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ หรือขอบังคับของสถานประกอบการโดยเครงครัด      
     ๓.๒  ตรงตอเวลา      
     ๓.๓  ใหความเคารพเชื่อฟงผูบังคับบัญชา      
     ๓.๔  มีความขยัน อดทน สูงาน      
     ๓.๕  มีคุณธรรม จริยธรรม เชน ซ่ือสัตย สุจริต รักษาความลับของสถานประกอบการ      

     ๓.๖  มีความคิดริเริ่ม สรางสรรค      

     ๓.๗  มีความม่ันใจในตนเอง กลาสอบถาม และเสนอความคิดเห็นอยางมีเหตุผล      

     ๓.๘  มีบุคลิกภาพและวางตัวเหมาะสม เชน การแตงกาย กิริยาวาจา และวุฒิภาวะ      

     ๓.๙  มีความสามารถในการทํางานเปนทีมรวมกับผูอื่น      

     ๓.๑๐ ใชทรัพยากรขององคกรอยางรูคุณคา เชน ไฟฟา วัสดุส้ินเปลืองตางๆ      
รวมคะแนน      

รวมคะแนนท้ังหมด  

ชี้แจง   โปรดบันทึกหมายเลข ๕, ๔, ๓, ๒, ๑ หรือ – หากไมสามารถใหระดับคะแนนได ตามความเหน็ของทานโดยใชเกณฑการประเมนิคา             

          สําหรับระดับความคดิเหน็ดังน้ี   ๕ = มากท่ีสุด  ๔ = มาก  ๓ = ปานกลาง  ๒ = นอย  ๑ = นอยท่ีสุด 
    
 
 

หนาที่ ๒/๓              

ปรับปรุงเม่ือ 18 พย. 58 



            มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

 

 

แบบแจ้งยืนยันการนิเทศงานนักศึกษาสหกิจศึกษา 
   

 
ชื่อสถานประกอบการ.....................................................................................................................................................................................................................  

หัวข้อที่จะหารือในระหว่างการนิเทศ  ได้แก่ 

๑.    หน้าที่ที่มอบหมายให้นักศึกษาปฏบิัติ และแผนการปฏบิัติงานตลอดระยะเวลาปฏบิัติงาน 

๒.    การพัฒนาตนเองของนักศึกษา 

๓.    หัวขอ้รายงานและโครงร่างรายงาน 

๔.    รับฟังความคิดเห็นจากสถานประกอบการเกี่ยวกับสหกิจศึกษา 

๕.    อุปสรรคที่เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาที่ปฏิบัติงานที่ผ่านมา 

ขั้นตอนการนิเทศ 

๑.    ขอพบนกัศึกษาก่อนโดยล าพัง                  วันที ่………………………………………………..เวลา.................................................น. 

๒.    ขอพบผูน้ิเทศงานโดยล าพัง         วันที ่………………………………………………..เวลา.................................................น. 

๓.    เยี่ยมชมสถานประกอบการ (แล้วแต่ความเหมาะสมและความสะดวกของสถานประกอบการ) 

อาจารย์นิเทศงานสหกิจศึกษา ของมหาวิทยาลัยฯ ประกอบด้วย 

๑. ….…………………………………………………………………………......ต าแหน่ง…………………………………………………………………………………..………………... 

๒. ………………………………………………………………………………….ต าแหน่ง……………………………………………………………………………………….………….… 

๓. ………………………………………………………………………………….ต าแหน่ง………………………………………………………………………………………….……….… 

๔. ………………………………………………………………………………….ต าแหน่ง…………………………………………………………………………………………….…….… 

สถานประกอบการได้รับทราบก าหนดการนิเทศงานนักศึกษาสหกจิศึกษา ในวันที่………………………………………………………………………………………………………..…. 

เวลา……………………………………………น. ตลอดจนขั้นตอนรายละเอียดการนิเทศงานดังกล่าวขา้งต้นโดยชัดเจนแล้ว และใคร่ขอแจ้งให้งานสหกิจศึกษา ทราบวา่ 

  (    )  ไม่ขัดข้องและยินดีต้อนรับคณะนเิทศงานสหกิจศึกษาในวันและเวลาดังกล่าว 

  (    )  ไม่สะดวกที่จะต้อนรับในวันและเวลาดังกล่าว และขอแจ้งวันเวลาที่สะดวก ดังนี้ 

   วันที่…………………………………………………………เวลา..................................................................น. หรือ 

   วันที่…………………………………………………………เวลา..................................................................น. 

      จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 

ลงชื่อ………………………………………………………………… 

      (…..……………………………………………………………) 

   ต าแหน่ง……………………………………………………………. 

   วันที…่………………………………………………………………. 

 

 

 

ขอความกรุณาสง่แบบยืนยันการนิเทศงานฯ ฉบับน้ี ทางโทรสารหมายเลข.........................................................................ด้วย จักขอบคุณยิง่ 

หน้าที่ 1/1      
     ปรับปรุงเมื่อ 1๙ มิ.ย.5๗ 

 

สก 12 



       
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  

    
 

สก ๑๓ 

 

สวนท่ี ๑  สําหรับการประเมินนักศึกษาโดยอาจารยนิเทศ (ใชเอกสารน้ีสําหรับการนิเทศทุกครั้ง ๑ แผน สําหรับนักศึกษา ๑ ราย) 

ช่ือ-นามสกุลนักศึกษา………………………………………..รหัสนักศึกษา...........................................ภาควิชา/สาขาวิชา.......................................... 

ช่ือสถานประกอบการ…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...  

ครั้งท่ี...........................วัน/เดือน/ป..................................................อาจารยนิเทศ…………………………………………………………..………………….. 

    Check List:  เอกสารท่ีนักศึกษา ตองนําสงใหกับคณะ/วิทยาลยั 
         แบบแจงรายละเอียดท่ีพักระหวางการปฏิบัติงาน            แบบแจงแผนการปฏิบัติงาน    
         แบบแจงรายละเอียดงาน ตาํแหนงงาน ผูนิเทศงาน                      แบบแจงโครงรางรายงานการปฏิบัติงาน  
      

 

 

ความคิดเห็นเพ่ิมเติม....................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………..... 
 
 
 
 
 

ประเด็นความคดิเห็น 
มากที่สุด 

(๕) 
มาก 
(๔) 

ปานกลาง 
(๓) 

นอย 
(๒) 

นอยที่สุด 
(๑) 

๑.  ความรับผิดชอบตอหนาท่ี      
     ๑.๑  มีความรับผิดชอบตองานท่ีไดรบัมอบหมาย      
     ๑.๒  ปฏิบัติงานดวยความกระตือรือรน      
     ๑.๓  มีการปรับปรุงคุณภาพงานท่ีปฏิบัติอยูเสมอ      
     ๑.๔  ใชเวลาในการทํางานใหเกิดประโยชนสูงสุด      
     ๑.๕  มีการรายงานผลการปฏิบัติงานและรายงานความกาวหนา      

๒.  ความรูความสามารถในการปฏิบัติงาน      

     ๒.๑  มีความรูพ้ืนฐานเพียงพอตอการปฏิบัติงาน      

     ๒.๒  มีความสามารถในการประยุกตใชความรูกับงานท่ีไดรับมอบหมาย      

     ๒.๓  มีความสามารถในการวางแผนการทํางานอยางเปนระบบ      

     ๒.๔  ปฏิบัติงานไดเปนไปตามแผนการปฏิบัติงาน       
     ๒.๕  คนควาหาความรูเพ่ิมเติมอยูเสมอ      
๓.  คุณลักษณะสวนบุคคล       
     ๓.๑  ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ หรือขอบังคับของสถานประกอบการโดยเครงครัด      
     ๓.๒  ตรงตอเวลา      
     ๓.๓  ใหความเคารพเชื่อฟงผูบังคับบัญชา      
     ๓.๔  มีความขยัน อดทน สูงาน      
     ๓.๕  มีคุณธรรม จริยธรรม เชน ซ่ือสัตย สุจริต รักษาความลับของสถานประกอบการ      

     ๓.๖  มีความคิดริเริ่ม สรางสรรค      

     ๓.๗  มีความม่ันใจในตนเอง กลาสอบถาม และเสนอความคิดเห็นอยางมีเหตุผล      

     ๓.๘  มีบุคลิกภาพและวางตัวเหมาะสม เชน การแตงกาย กิริยาวาจา และวุฒิภาวะ      

     ๓.๙  มีความสามารถในการทํางานเปนทีมรวมกับผูอื่น      

     ๓.๑๐ ใชทรัพยากรขององคกรอยางรูคุณคา เชน ไฟฟา วัสดุส้ินเปลืองตางๆ      
รวมคะแนน      

รวมคะแนนท้ังหมด  

ชี้แจง   โปรดบันทึกหมายเลข ๕, ๔, ๓, ๒, ๑ หรือ – หากไมสามารถใหระดับคะแนนได ตามความเหน็ของทานโดยใชเกณฑการประเมนิคา             

          สําหรับระดับความคดิเหน็ดังน้ี   ๕ = มากท่ีสุด  ๔ = มาก  ๓ = ปานกลาง  ๒ = นอย  ๑ = นอยท่ีสุด 
    
 
 

หนาที่ ๒/๓              

ปรับปรุงเม่ือ 18 พย. 58 



            มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

 

 

แบบแจ้งยืนยันการนิเทศงานนักศึกษาสหกิจศึกษา 
   

 
ชื่อสถานประกอบการ.....................................................................................................................................................................................................................  

หัวข้อที่จะหารือในระหว่างการนิเทศ  ได้แก่ 

๑.    หน้าที่ที่มอบหมายให้นักศึกษาปฏบิัติ และแผนการปฏบิัติงานตลอดระยะเวลาปฏบิัติงาน 

๒.    การพัฒนาตนเองของนักศึกษา 

๓.    หัวขอ้รายงานและโครงร่างรายงาน 

๔.    รับฟังความคิดเห็นจากสถานประกอบการเกี่ยวกับสหกิจศึกษา 

๕.    อุปสรรคที่เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาที่ปฏิบัติงานที่ผ่านมา 

ขั้นตอนการนิเทศ 

๑.    ขอพบนกัศึกษาก่อนโดยล าพัง                  วันที ่………………………………………………..เวลา.................................................น. 

๒.    ขอพบผูน้ิเทศงานโดยล าพัง         วันที ่………………………………………………..เวลา.................................................น. 

๓.    เยี่ยมชมสถานประกอบการ (แล้วแต่ความเหมาะสมและความสะดวกของสถานประกอบการ) 

อาจารย์นิเทศงานสหกิจศึกษา ของมหาวิทยาลัยฯ ประกอบด้วย 

๑. ….…………………………………………………………………………......ต าแหน่ง…………………………………………………………………………………..………………... 

๒. ………………………………………………………………………………….ต าแหน่ง……………………………………………………………………………………….………….… 

๓. ………………………………………………………………………………….ต าแหน่ง………………………………………………………………………………………….……….… 

๔. ………………………………………………………………………………….ต าแหน่ง…………………………………………………………………………………………….…….… 

สถานประกอบการได้รับทราบก าหนดการนิเทศงานนักศึกษาสหกจิศึกษา ในวันที่………………………………………………………………………………………………………..…. 

เวลา……………………………………………น. ตลอดจนขั้นตอนรายละเอียดการนิเทศงานดังกล่าวขา้งต้นโดยชัดเจนแล้ว และใคร่ขอแจ้งให้งานสหกิจศึกษา ทราบวา่ 

  (    )  ไม่ขัดข้องและยินดีต้อนรับคณะนเิทศงานสหกิจศึกษาในวันและเวลาดังกล่าว 

  (    )  ไม่สะดวกที่จะต้อนรับในวันและเวลาดังกล่าว และขอแจ้งวันเวลาที่สะดวก ดังนี้ 

   วันที่…………………………………………………………เวลา..................................................................น. หรือ 

   วันที่…………………………………………………………เวลา..................................................................น. 

      จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 

ลงชื่อ………………………………………………………………… 

      (…..……………………………………………………………) 

   ต าแหน่ง……………………………………………………………. 

   วันที…่………………………………………………………………. 

 

 

 

ขอความกรุณาสง่แบบยืนยันการนิเทศงานฯ ฉบับน้ี ทางโทรสารหมายเลข.........................................................................ด้วย จักขอบคุณยิง่ 

หน้าที่ 1/1      
     ปรับปรุงเมื่อ 1๙ มิ.ย.5๗ 

 

สก 12 



       
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  

    
 

สก ๑๓ 

 

สวนท่ี ๑  สําหรับการประเมินนักศึกษาโดยอาจารยนิเทศ (ใชเอกสารน้ีสําหรับการนิเทศทุกครั้ง ๑ แผน สําหรับนักศึกษา ๑ ราย) 

ช่ือ-นามสกุลนักศึกษา………………………………………..รหัสนักศึกษา...........................................ภาควิชา/สาขาวิชา.......................................... 

ช่ือสถานประกอบการ…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...  

ครั้งท่ี...........................วัน/เดือน/ป..................................................อาจารยนิเทศ…………………………………………………………..………………….. 

    Check List:  เอกสารท่ีนักศึกษา ตองนําสงใหกับคณะ/วิทยาลยั 
         แบบแจงรายละเอียดท่ีพักระหวางการปฏิบัติงาน            แบบแจงแผนการปฏิบัติงาน    
         แบบแจงรายละเอียดงาน ตาํแหนงงาน ผูนิเทศงาน                      แบบแจงโครงรางรายงานการปฏิบัติงาน  
      

 

 

ความคิดเห็นเพ่ิมเติม....................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………..... 
 
 
 
 
 

ประเด็นความคดิเห็น 
มากที่สุด 

(๕) 
มาก 
(๔) 

ปานกลาง 
(๓) 

นอย 
(๒) 

นอยที่สุด 
(๑) 

๑.  ความรับผิดชอบตอหนาท่ี      
     ๑.๑  มีความรับผิดชอบตองานท่ีไดรบัมอบหมาย      
     ๑.๒  ปฏิบัติงานดวยความกระตือรือรน      
     ๑.๓  มีการปรับปรุงคุณภาพงานท่ีปฏิบัติอยูเสมอ      
     ๑.๔  ใชเวลาในการทํางานใหเกิดประโยชนสูงสุด      
     ๑.๕  มีการรายงานผลการปฏิบัติงานและรายงานความกาวหนา      

๒.  ความรูความสามารถในการปฏิบัติงาน      

     ๒.๑  มีความรูพ้ืนฐานเพียงพอตอการปฏิบัติงาน      

     ๒.๒  มีความสามารถในการประยุกตใชความรูกับงานท่ีไดรับมอบหมาย      

     ๒.๓  มีความสามารถในการวางแผนการทํางานอยางเปนระบบ      

     ๒.๔  ปฏิบัติงานไดเปนไปตามแผนการปฏิบัติงาน       
     ๒.๕  คนควาหาความรูเพ่ิมเติมอยูเสมอ      
๓.  คุณลักษณะสวนบุคคล       
     ๓.๑  ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ หรือขอบังคับของสถานประกอบการโดยเครงครัด      
     ๓.๒  ตรงตอเวลา      
     ๓.๓  ใหความเคารพเชื่อฟงผูบังคับบัญชา      
     ๓.๔  มีความขยัน อดทน สูงาน      
     ๓.๕  มีคุณธรรม จริยธรรม เชน ซ่ือสัตย สุจริต รักษาความลับของสถานประกอบการ      

     ๓.๖  มีความคิดริเริ่ม สรางสรรค      

     ๓.๗  มีความม่ันใจในตนเอง กลาสอบถาม และเสนอความคิดเห็นอยางมีเหตุผล      

     ๓.๘  มีบุคลิกภาพและวางตัวเหมาะสม เชน การแตงกาย กิริยาวาจา และวุฒิภาวะ      

     ๓.๙  มีความสามารถในการทํางานเปนทีมรวมกับผูอื่น      

     ๓.๑๐ ใชทรัพยากรขององคกรอยางรูคุณคา เชน ไฟฟา วัสดุส้ินเปลืองตางๆ      
รวมคะแนน      

รวมคะแนนท้ังหมด  

ชี้แจง   โปรดบันทึกหมายเลข ๕, ๔, ๓, ๒, ๑ หรือ – หากไมสามารถใหระดับคะแนนได ตามความเหน็ของทานโดยใชเกณฑการประเมนิคา             

          สําหรับระดับความคดิเหน็ดังน้ี   ๕ = มากท่ีสุด  ๔ = มาก  ๓ = ปานกลาง  ๒ = นอย  ๑ = นอยท่ีสุด 
    
 
 

หนาที่ ๒/๓              

ปรับปรุงเม่ือ 18 พย. 58 



            มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

 

 

แบบแจ้งยืนยันการนิเทศงานนักศึกษาสหกิจศึกษา 
   

 
ชื่อสถานประกอบการ.....................................................................................................................................................................................................................  

หัวข้อที่จะหารือในระหว่างการนิเทศ  ได้แก่ 

๑.    หน้าที่ที่มอบหมายให้นักศึกษาปฏบิัติ และแผนการปฏบิัติงานตลอดระยะเวลาปฏบิัติงาน 

๒.    การพัฒนาตนเองของนักศึกษา 

๓.    หัวขอ้รายงานและโครงร่างรายงาน 

๔.    รับฟังความคิดเห็นจากสถานประกอบการเกี่ยวกับสหกิจศึกษา 

๕.    อุปสรรคที่เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาที่ปฏิบัติงานที่ผ่านมา 

ขั้นตอนการนิเทศ 

๑.    ขอพบนกัศึกษาก่อนโดยล าพัง                  วันที ่………………………………………………..เวลา.................................................น. 

๒.    ขอพบผูน้ิเทศงานโดยล าพัง         วันที ่………………………………………………..เวลา.................................................น. 

๓.    เยี่ยมชมสถานประกอบการ (แล้วแต่ความเหมาะสมและความสะดวกของสถานประกอบการ) 

อาจารย์นิเทศงานสหกิจศึกษา ของมหาวิทยาลัยฯ ประกอบด้วย 

๑. ….…………………………………………………………………………......ต าแหน่ง…………………………………………………………………………………..………………... 

๒. ………………………………………………………………………………….ต าแหน่ง……………………………………………………………………………………….………….… 

๓. ………………………………………………………………………………….ต าแหน่ง………………………………………………………………………………………….……….… 

๔. ………………………………………………………………………………….ต าแหน่ง…………………………………………………………………………………………….…….… 

สถานประกอบการได้รับทราบก าหนดการนิเทศงานนักศึกษาสหกจิศึกษา ในวันที่………………………………………………………………………………………………………..…. 

เวลา……………………………………………น. ตลอดจนขั้นตอนรายละเอียดการนิเทศงานดังกล่าวขา้งต้นโดยชัดเจนแล้ว และใคร่ขอแจ้งให้งานสหกิจศึกษา ทราบวา่ 

  (    )  ไม่ขัดข้องและยินดีต้อนรับคณะนเิทศงานสหกิจศึกษาในวันและเวลาดังกล่าว 

  (    )  ไม่สะดวกที่จะต้อนรับในวันและเวลาดังกล่าว และขอแจ้งวันเวลาที่สะดวก ดังนี้ 

   วันที่…………………………………………………………เวลา..................................................................น. หรือ 

   วันที่…………………………………………………………เวลา..................................................................น. 

      จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 

ลงชื่อ………………………………………………………………… 

      (…..……………………………………………………………) 

   ต าแหน่ง……………………………………………………………. 

   วันที…่………………………………………………………………. 

 

 

 

ขอความกรุณาสง่แบบยืนยันการนิเทศงานฯ ฉบับน้ี ทางโทรสารหมายเลข.........................................................................ด้วย จักขอบคุณยิง่ 

หน้าที่ 1/1      
     ปรับปรุงเมื่อ 1๙ มิ.ย.5๗ 

 

สก 12 



       
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  

    
 

สก ๑๓ 

 

สวนท่ี ๑  สําหรับการประเมินนักศึกษาโดยอาจารยนิเทศ (ใชเอกสารน้ีสําหรับการนิเทศทุกครั้ง ๑ แผน สําหรับนักศึกษา ๑ ราย) 

ช่ือ-นามสกุลนักศึกษา………………………………………..รหัสนักศึกษา...........................................ภาควิชา/สาขาวิชา.......................................... 

ช่ือสถานประกอบการ…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...  

ครั้งท่ี...........................วัน/เดือน/ป..................................................อาจารยนิเทศ…………………………………………………………..………………….. 

    Check List:  เอกสารท่ีนักศึกษา ตองนําสงใหกับคณะ/วิทยาลยั 
         แบบแจงรายละเอียดท่ีพักระหวางการปฏิบัติงาน            แบบแจงแผนการปฏิบัติงาน    
         แบบแจงรายละเอียดงาน ตาํแหนงงาน ผูนิเทศงาน                      แบบแจงโครงรางรายงานการปฏิบัติงาน  
      

 

 

ความคิดเห็นเพ่ิมเติม....................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………..... 
 
 
 
 
 

ประเด็นความคดิเห็น 
มากที่สุด 

(๕) 
มาก 
(๔) 

ปานกลาง 
(๓) 

นอย 
(๒) 

นอยที่สุด 
(๑) 

๑.  ความรับผิดชอบตอหนาท่ี      
     ๑.๑  มีความรับผิดชอบตองานท่ีไดรบัมอบหมาย      
     ๑.๒  ปฏิบัติงานดวยความกระตือรือรน      
     ๑.๓  มีการปรับปรุงคุณภาพงานท่ีปฏิบัติอยูเสมอ      
     ๑.๔  ใชเวลาในการทํางานใหเกิดประโยชนสูงสุด      
     ๑.๕  มีการรายงานผลการปฏิบัติงานและรายงานความกาวหนา      

๒.  ความรูความสามารถในการปฏิบัติงาน      

     ๒.๑  มีความรูพ้ืนฐานเพียงพอตอการปฏิบัติงาน      

     ๒.๒  มีความสามารถในการประยุกตใชความรูกับงานท่ีไดรับมอบหมาย      

     ๒.๓  มีความสามารถในการวางแผนการทํางานอยางเปนระบบ      

     ๒.๔  ปฏิบัติงานไดเปนไปตามแผนการปฏิบัติงาน       
     ๒.๕  คนควาหาความรูเพ่ิมเติมอยูเสมอ      
๓.  คุณลักษณะสวนบุคคล       
     ๓.๑  ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ หรือขอบังคับของสถานประกอบการโดยเครงครัด      
     ๓.๒  ตรงตอเวลา      
     ๓.๓  ใหความเคารพเชื่อฟงผูบังคับบัญชา      
     ๓.๔  มีความขยัน อดทน สูงาน      
     ๓.๕  มีคุณธรรม จริยธรรม เชน ซ่ือสัตย สุจริต รักษาความลับของสถานประกอบการ      

     ๓.๖  มีความคิดริเริ่ม สรางสรรค      

     ๓.๗  มีความม่ันใจในตนเอง กลาสอบถาม และเสนอความคิดเห็นอยางมีเหตุผล      

     ๓.๘  มีบุคลิกภาพและวางตัวเหมาะสม เชน การแตงกาย กิริยาวาจา และวุฒิภาวะ      

     ๓.๙  มีความสามารถในการทํางานเปนทีมรวมกับผูอื่น      

     ๓.๑๐ ใชทรัพยากรขององคกรอยางรูคุณคา เชน ไฟฟา วัสดุส้ินเปลืองตางๆ      
รวมคะแนน      

รวมคะแนนท้ังหมด  

ชี้แจง   โปรดบันทึกหมายเลข ๕, ๔, ๓, ๒, ๑ หรือ – หากไมสามารถใหระดับคะแนนได ตามความเหน็ของทานโดยใชเกณฑการประเมนิคา             

          สําหรับระดับความคดิเหน็ดังน้ี   ๕ = มากท่ีสุด  ๔ = มาก  ๓ = ปานกลาง  ๒ = นอย  ๑ = นอยท่ีสุด 
    
 
 

หนาที่ ๒/๓              

ปรับปรุงเม่ือ 18 พย. 58 



            มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

 

 

แบบแจ้งยืนยันการนิเทศงานนักศึกษาสหกิจศึกษา 
   

 
ชื่อสถานประกอบการ.....................................................................................................................................................................................................................  

หัวข้อที่จะหารือในระหว่างการนิเทศ  ได้แก่ 

๑.    หน้าที่ที่มอบหมายให้นักศึกษาปฏบิัติ และแผนการปฏบิัติงานตลอดระยะเวลาปฏบิัติงาน 

๒.    การพัฒนาตนเองของนักศึกษา 

๓.    หัวขอ้รายงานและโครงร่างรายงาน 

๔.    รับฟังความคิดเห็นจากสถานประกอบการเกี่ยวกับสหกิจศึกษา 

๕.    อุปสรรคที่เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาที่ปฏิบัติงานที่ผ่านมา 

ขั้นตอนการนิเทศ 

๑.    ขอพบนกัศึกษาก่อนโดยล าพัง                  วันที ่………………………………………………..เวลา.................................................น. 

๒.    ขอพบผูน้ิเทศงานโดยล าพัง         วันที ่………………………………………………..เวลา.................................................น. 

๓.    เยี่ยมชมสถานประกอบการ (แล้วแต่ความเหมาะสมและความสะดวกของสถานประกอบการ) 

อาจารย์นิเทศงานสหกิจศึกษา ของมหาวิทยาลัยฯ ประกอบด้วย 

๑. ….…………………………………………………………………………......ต าแหน่ง…………………………………………………………………………………..………………... 

๒. ………………………………………………………………………………….ต าแหน่ง……………………………………………………………………………………….………….… 

๓. ………………………………………………………………………………….ต าแหน่ง………………………………………………………………………………………….……….… 

๔. ………………………………………………………………………………….ต าแหน่ง…………………………………………………………………………………………….…….… 

สถานประกอบการได้รับทราบก าหนดการนิเทศงานนักศึกษาสหกจิศึกษา ในวันที่………………………………………………………………………………………………………..…. 

เวลา……………………………………………น. ตลอดจนขั้นตอนรายละเอียดการนิเทศงานดังกล่าวขา้งต้นโดยชัดเจนแล้ว และใคร่ขอแจ้งให้งานสหกิจศึกษา ทราบวา่ 

  (    )  ไม่ขัดข้องและยินดีต้อนรับคณะนเิทศงานสหกิจศึกษาในวันและเวลาดังกล่าว 

  (    )  ไม่สะดวกที่จะต้อนรับในวันและเวลาดังกล่าว และขอแจ้งวันเวลาที่สะดวก ดังนี้ 

   วันที่…………………………………………………………เวลา..................................................................น. หรือ 

   วันที่…………………………………………………………เวลา..................................................................น. 

      จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 

ลงชื่อ………………………………………………………………… 

      (…..……………………………………………………………) 

   ต าแหน่ง……………………………………………………………. 

   วันที…่………………………………………………………………. 

 

 

 

ขอความกรุณาสง่แบบยืนยันการนิเทศงานฯ ฉบับน้ี ทางโทรสารหมายเลข.........................................................................ด้วย จักขอบคุณยิง่ 

หน้าที่ 1/1      
     ปรับปรุงเมื่อ 1๙ มิ.ย.5๗ 

 

สก 12 



       
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  

    
 

สก ๑๓ 

 

สวนท่ี ๑  สําหรับการประเมินนักศึกษาโดยอาจารยนิเทศ (ใชเอกสารน้ีสําหรับการนิเทศทุกครั้ง ๑ แผน สําหรับนักศึกษา ๑ ราย) 

ช่ือ-นามสกุลนักศึกษา………………………………………..รหัสนักศึกษา...........................................ภาควิชา/สาขาวิชา.......................................... 

ช่ือสถานประกอบการ…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...  

ครั้งท่ี...........................วัน/เดือน/ป..................................................อาจารยนิเทศ…………………………………………………………..………………….. 

    Check List:  เอกสารท่ีนักศึกษา ตองนําสงใหกับคณะ/วิทยาลยั 
         แบบแจงรายละเอียดท่ีพักระหวางการปฏิบัติงาน            แบบแจงแผนการปฏิบัติงาน    
         แบบแจงรายละเอียดงาน ตาํแหนงงาน ผูนิเทศงาน                      แบบแจงโครงรางรายงานการปฏิบัติงาน  
      

 

 

ความคิดเห็นเพ่ิมเติม....................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………..... 
 
 
 
 
 

ประเด็นความคดิเห็น 
มากที่สุด 

(๕) 
มาก 
(๔) 

ปานกลาง 
(๓) 

นอย 
(๒) 

นอยที่สุด 
(๑) 

๑.  ความรับผิดชอบตอหนาท่ี      
     ๑.๑  มีความรับผิดชอบตองานท่ีไดรบัมอบหมาย      
     ๑.๒  ปฏิบัติงานดวยความกระตือรือรน      
     ๑.๓  มีการปรับปรุงคุณภาพงานท่ีปฏิบัติอยูเสมอ      
     ๑.๔  ใชเวลาในการทํางานใหเกิดประโยชนสูงสุด      
     ๑.๕  มีการรายงานผลการปฏิบัติงานและรายงานความกาวหนา      

๒.  ความรูความสามารถในการปฏิบัติงาน      

     ๒.๑  มีความรูพ้ืนฐานเพียงพอตอการปฏิบัติงาน      

     ๒.๒  มีความสามารถในการประยุกตใชความรูกับงานท่ีไดรับมอบหมาย      

     ๒.๓  มีความสามารถในการวางแผนการทํางานอยางเปนระบบ      

     ๒.๔  ปฏิบัติงานไดเปนไปตามแผนการปฏิบัติงาน       
     ๒.๕  คนควาหาความรูเพ่ิมเติมอยูเสมอ      
๓.  คุณลักษณะสวนบุคคล       
     ๓.๑  ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ หรือขอบังคับของสถานประกอบการโดยเครงครัด      
     ๓.๒  ตรงตอเวลา      
     ๓.๓  ใหความเคารพเชื่อฟงผูบังคับบัญชา      
     ๓.๔  มีความขยัน อดทน สูงาน      
     ๓.๕  มีคุณธรรม จริยธรรม เชน ซ่ือสัตย สุจริต รักษาความลับของสถานประกอบการ      

     ๓.๖  มีความคิดริเริ่ม สรางสรรค      

     ๓.๗  มีความม่ันใจในตนเอง กลาสอบถาม และเสนอความคิดเห็นอยางมีเหตุผล      

     ๓.๘  มีบุคลิกภาพและวางตัวเหมาะสม เชน การแตงกาย กิริยาวาจา และวุฒิภาวะ      

     ๓.๙  มีความสามารถในการทํางานเปนทีมรวมกับผูอื่น      

     ๓.๑๐ ใชทรัพยากรขององคกรอยางรูคุณคา เชน ไฟฟา วัสดุส้ินเปลืองตางๆ      
รวมคะแนน      

รวมคะแนนท้ังหมด  

ชี้แจง   โปรดบันทึกหมายเลข ๕, ๔, ๓, ๒, ๑ หรือ – หากไมสามารถใหระดับคะแนนได ตามความเหน็ของทานโดยใชเกณฑการประเมนิคา             

          สําหรับระดับความคดิเหน็ดังน้ี   ๕ = มากท่ีสุด  ๔ = มาก  ๓ = ปานกลาง  ๒ = นอย  ๑ = นอยท่ีสุด 
    
 
 

หนาที่ ๒/๓              

ปรับปรุงเม่ือ 18 พย. 58 



            มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

 

 

แบบแจ้งยืนยันการนิเทศงานนักศึกษาสหกิจศึกษา 
   

 
ชื่อสถานประกอบการ.....................................................................................................................................................................................................................  

หัวข้อที่จะหารือในระหว่างการนิเทศ  ได้แก่ 

๑.    หน้าที่ที่มอบหมายให้นักศึกษาปฏบิัติ และแผนการปฏบิัติงานตลอดระยะเวลาปฏบิัติงาน 

๒.    การพัฒนาตนเองของนักศึกษา 

๓.    หัวขอ้รายงานและโครงร่างรายงาน 

๔.    รับฟังความคิดเห็นจากสถานประกอบการเกี่ยวกับสหกิจศึกษา 

๕.    อุปสรรคที่เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาที่ปฏิบัติงานที่ผ่านมา 

ขั้นตอนการนิเทศ 

๑.    ขอพบนกัศึกษาก่อนโดยล าพัง                  วันที ่………………………………………………..เวลา.................................................น. 

๒.    ขอพบผูน้ิเทศงานโดยล าพัง         วันที ่………………………………………………..เวลา.................................................น. 

๓.    เยี่ยมชมสถานประกอบการ (แล้วแต่ความเหมาะสมและความสะดวกของสถานประกอบการ) 

อาจารย์นิเทศงานสหกิจศึกษา ของมหาวิทยาลัยฯ ประกอบด้วย 

๑. ….…………………………………………………………………………......ต าแหน่ง…………………………………………………………………………………..………………... 

๒. ………………………………………………………………………………….ต าแหน่ง……………………………………………………………………………………….………….… 

๓. ………………………………………………………………………………….ต าแหน่ง………………………………………………………………………………………….……….… 

๔. ………………………………………………………………………………….ต าแหน่ง…………………………………………………………………………………………….…….… 

สถานประกอบการได้รับทราบก าหนดการนิเทศงานนักศึกษาสหกจิศึกษา ในวันที่………………………………………………………………………………………………………..…. 

เวลา……………………………………………น. ตลอดจนขั้นตอนรายละเอียดการนิเทศงานดังกล่าวขา้งต้นโดยชัดเจนแล้ว และใคร่ขอแจ้งให้งานสหกิจศึกษา ทราบวา่ 

  (    )  ไม่ขัดข้องและยินดีต้อนรับคณะนเิทศงานสหกิจศึกษาในวันและเวลาดังกล่าว 

  (    )  ไม่สะดวกที่จะต้อนรับในวันและเวลาดังกล่าว และขอแจ้งวันเวลาที่สะดวก ดังนี้ 

   วันที่…………………………………………………………เวลา..................................................................น. หรือ 

   วันที่…………………………………………………………เวลา..................................................................น. 

      จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 

ลงชื่อ………………………………………………………………… 

      (…..……………………………………………………………) 

   ต าแหน่ง……………………………………………………………. 

   วันที…่………………………………………………………………. 

 

 

 

ขอความกรุณาสง่แบบยืนยันการนิเทศงานฯ ฉบับน้ี ทางโทรสารหมายเลข.........................................................................ด้วย จักขอบคุณยิง่ 

หน้าที่ 1/1      
     ปรับปรุงเมื่อ 1๙ มิ.ย.5๗ 

 

สก 12 



       
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  

    
 

สก ๑๓ 

 

สวนท่ี ๑  สําหรับการประเมินนักศึกษาโดยอาจารยนิเทศ (ใชเอกสารน้ีสําหรับการนิเทศทุกครั้ง ๑ แผน สําหรับนักศึกษา ๑ ราย) 

ช่ือ-นามสกุลนักศึกษา………………………………………..รหัสนักศึกษา...........................................ภาควิชา/สาขาวิชา.......................................... 

ช่ือสถานประกอบการ…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...  

ครั้งท่ี...........................วัน/เดือน/ป..................................................อาจารยนิเทศ…………………………………………………………..………………….. 

    Check List:  เอกสารท่ีนักศึกษา ตองนําสงใหกับคณะ/วิทยาลยั 
         แบบแจงรายละเอียดท่ีพักระหวางการปฏิบัติงาน            แบบแจงแผนการปฏิบัติงาน    
         แบบแจงรายละเอียดงาน ตาํแหนงงาน ผูนิเทศงาน                      แบบแจงโครงรางรายงานการปฏิบัติงาน  
      

 

 

ความคิดเห็นเพ่ิมเติม....................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………..... 
 
 
 
 
 

ประเด็นความคดิเห็น 
มากที่สุด 

(๕) 
มาก 
(๔) 

ปานกลาง 
(๓) 

นอย 
(๒) 

นอยที่สุด 
(๑) 

๑.  ความรับผิดชอบตอหนาท่ี      
     ๑.๑  มีความรับผิดชอบตองานท่ีไดรบัมอบหมาย      
     ๑.๒  ปฏิบัติงานดวยความกระตือรือรน      
     ๑.๓  มีการปรับปรุงคุณภาพงานท่ีปฏิบัติอยูเสมอ      
     ๑.๔  ใชเวลาในการทํางานใหเกิดประโยชนสูงสุด      
     ๑.๕  มีการรายงานผลการปฏิบัติงานและรายงานความกาวหนา      

๒.  ความรูความสามารถในการปฏิบัติงาน      

     ๒.๑  มีความรูพ้ืนฐานเพียงพอตอการปฏิบัติงาน      

     ๒.๒  มีความสามารถในการประยุกตใชความรูกับงานท่ีไดรับมอบหมาย      

     ๒.๓  มีความสามารถในการวางแผนการทํางานอยางเปนระบบ      

     ๒.๔  ปฏิบัติงานไดเปนไปตามแผนการปฏิบัติงาน       
     ๒.๕  คนควาหาความรูเพ่ิมเติมอยูเสมอ      
๓.  คุณลักษณะสวนบุคคล       
     ๓.๑  ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ หรือขอบังคับของสถานประกอบการโดยเครงครัด      
     ๓.๒  ตรงตอเวลา      
     ๓.๓  ใหความเคารพเชื่อฟงผูบังคับบัญชา      
     ๓.๔  มีความขยัน อดทน สูงาน      
     ๓.๕  มีคุณธรรม จริยธรรม เชน ซ่ือสัตย สุจริต รักษาความลับของสถานประกอบการ      

     ๓.๖  มีความคิดริเริ่ม สรางสรรค      

     ๓.๗  มีความม่ันใจในตนเอง กลาสอบถาม และเสนอความคิดเห็นอยางมีเหตุผล      

     ๓.๘  มีบุคลิกภาพและวางตัวเหมาะสม เชน การแตงกาย กิริยาวาจา และวุฒิภาวะ      

     ๓.๙  มีความสามารถในการทํางานเปนทีมรวมกับผูอื่น      

     ๓.๑๐ ใชทรัพยากรขององคกรอยางรูคุณคา เชน ไฟฟา วัสดุส้ินเปลืองตางๆ      
รวมคะแนน      

รวมคะแนนท้ังหมด  

ชี้แจง   โปรดบันทึกหมายเลข ๕, ๔, ๓, ๒, ๑ หรือ – หากไมสามารถใหระดับคะแนนได ตามความเหน็ของทานโดยใชเกณฑการประเมนิคา             

          สําหรับระดับความคดิเหน็ดังน้ี   ๕ = มากท่ีสุด  ๔ = มาก  ๓ = ปานกลาง  ๒ = นอย  ๑ = นอยท่ีสุด 
    
 
 

หนาที่ ๒/๓              

ปรับปรุงเม่ือ 18 พย. 58 



            มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

 

 

แบบแจ้งยืนยันการนิเทศงานนักศึกษาสหกิจศึกษา 
   

 
ชื่อสถานประกอบการ.....................................................................................................................................................................................................................  

หัวข้อที่จะหารือในระหว่างการนิเทศ  ได้แก่ 

๑.    หน้าที่ที่มอบหมายให้นักศึกษาปฏบิัติ และแผนการปฏบิัติงานตลอดระยะเวลาปฏบิัติงาน 

๒.    การพัฒนาตนเองของนักศึกษา 

๓.    หัวขอ้รายงานและโครงร่างรายงาน 

๔.    รับฟังความคิดเห็นจากสถานประกอบการเกี่ยวกับสหกิจศึกษา 

๕.    อุปสรรคที่เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาที่ปฏิบัติงานที่ผ่านมา 

ขั้นตอนการนิเทศ 

๑.    ขอพบนกัศึกษาก่อนโดยล าพัง                  วันที ่………………………………………………..เวลา.................................................น. 

๒.    ขอพบผูน้ิเทศงานโดยล าพัง         วันที ่………………………………………………..เวลา.................................................น. 

๓.    เยี่ยมชมสถานประกอบการ (แล้วแต่ความเหมาะสมและความสะดวกของสถานประกอบการ) 

อาจารย์นิเทศงานสหกิจศึกษา ของมหาวิทยาลัยฯ ประกอบด้วย 

๑. ….…………………………………………………………………………......ต าแหน่ง…………………………………………………………………………………..………………... 

๒. ………………………………………………………………………………….ต าแหน่ง……………………………………………………………………………………….………….… 

๓. ………………………………………………………………………………….ต าแหน่ง………………………………………………………………………………………….……….… 

๔. ………………………………………………………………………………….ต าแหน่ง…………………………………………………………………………………………….…….… 

สถานประกอบการได้รับทราบก าหนดการนิเทศงานนักศึกษาสหกจิศึกษา ในวันที่………………………………………………………………………………………………………..…. 

เวลา……………………………………………น. ตลอดจนขั้นตอนรายละเอียดการนิเทศงานดังกล่าวขา้งต้นโดยชัดเจนแล้ว และใคร่ขอแจ้งให้งานสหกิจศึกษา ทราบวา่ 

  (    )  ไม่ขัดข้องและยินดีต้อนรับคณะนเิทศงานสหกิจศึกษาในวันและเวลาดังกล่าว 

  (    )  ไม่สะดวกที่จะต้อนรับในวันและเวลาดังกล่าว และขอแจ้งวันเวลาที่สะดวก ดังนี้ 

   วันที่…………………………………………………………เวลา..................................................................น. หรือ 

   วันที่…………………………………………………………เวลา..................................................................น. 

      จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 

ลงชื่อ………………………………………………………………… 

      (…..……………………………………………………………) 

   ต าแหน่ง……………………………………………………………. 

   วันที…่………………………………………………………………. 

 

 

 

ขอความกรุณาสง่แบบยืนยันการนิเทศงานฯ ฉบับน้ี ทางโทรสารหมายเลข.........................................................................ด้วย จักขอบคุณยิง่ 

หน้าที่ 1/1      
     ปรับปรุงเมื่อ 1๙ มิ.ย.5๗ 

 

สก 12 



       
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  

    
 

สก ๑๓ 

 

สวนท่ี ๑  สําหรับการประเมินนักศึกษาโดยอาจารยนิเทศ (ใชเอกสารน้ีสําหรับการนิเทศทุกครั้ง ๑ แผน สําหรับนักศึกษา ๑ ราย) 

ช่ือ-นามสกุลนักศึกษา………………………………………..รหัสนักศึกษา...........................................ภาควิชา/สาขาวิชา.......................................... 

ช่ือสถานประกอบการ…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...  

ครั้งท่ี...........................วัน/เดือน/ป..................................................อาจารยนิเทศ…………………………………………………………..………………….. 

    Check List:  เอกสารท่ีนักศึกษา ตองนําสงใหกับคณะ/วิทยาลยั 
         แบบแจงรายละเอียดท่ีพักระหวางการปฏิบัติงาน            แบบแจงแผนการปฏิบัติงาน    
         แบบแจงรายละเอียดงาน ตาํแหนงงาน ผูนิเทศงาน                      แบบแจงโครงรางรายงานการปฏิบัติงาน  
      

 

 

ความคิดเห็นเพ่ิมเติม....................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………..... 
 
 
 
 
 

ประเด็นความคดิเห็น 
มากที่สุด 

(๕) 
มาก 
(๔) 

ปานกลาง 
(๓) 

นอย 
(๒) 

นอยที่สุด 
(๑) 

๑.  ความรับผิดชอบตอหนาท่ี      
     ๑.๑  มีความรับผิดชอบตองานท่ีไดรบัมอบหมาย      
     ๑.๒  ปฏิบัติงานดวยความกระตือรือรน      
     ๑.๓  มีการปรับปรุงคุณภาพงานท่ีปฏิบัติอยูเสมอ      
     ๑.๔  ใชเวลาในการทํางานใหเกิดประโยชนสูงสุด      
     ๑.๕  มีการรายงานผลการปฏิบัติงานและรายงานความกาวหนา      

๒.  ความรูความสามารถในการปฏิบัติงาน      

     ๒.๑  มีความรูพ้ืนฐานเพียงพอตอการปฏิบัติงาน      

     ๒.๒  มีความสามารถในการประยุกตใชความรูกับงานท่ีไดรับมอบหมาย      

     ๒.๓  มีความสามารถในการวางแผนการทํางานอยางเปนระบบ      

     ๒.๔  ปฏิบัติงานไดเปนไปตามแผนการปฏิบัติงาน       
     ๒.๕  คนควาหาความรูเพ่ิมเติมอยูเสมอ      
๓.  คุณลักษณะสวนบุคคล       
     ๓.๑  ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ หรือขอบังคับของสถานประกอบการโดยเครงครัด      
     ๓.๒  ตรงตอเวลา      
     ๓.๓  ใหความเคารพเชื่อฟงผูบังคับบัญชา      
     ๓.๔  มีความขยัน อดทน สูงาน      
     ๓.๕  มีคุณธรรม จริยธรรม เชน ซ่ือสัตย สุจริต รักษาความลับของสถานประกอบการ      

     ๓.๖  มีความคิดริเริ่ม สรางสรรค      

     ๓.๗  มีความม่ันใจในตนเอง กลาสอบถาม และเสนอความคิดเห็นอยางมีเหตุผล      

     ๓.๘  มีบุคลิกภาพและวางตัวเหมาะสม เชน การแตงกาย กิริยาวาจา และวุฒิภาวะ      

     ๓.๙  มีความสามารถในการทํางานเปนทีมรวมกับผูอื่น      

     ๓.๑๐ ใชทรัพยากรขององคกรอยางรูคุณคา เชน ไฟฟา วัสดุส้ินเปลืองตางๆ      
รวมคะแนน      

รวมคะแนนท้ังหมด  

ชี้แจง   โปรดบันทึกหมายเลข ๕, ๔, ๓, ๒, ๑ หรือ – หากไมสามารถใหระดับคะแนนได ตามความเหน็ของทานโดยใชเกณฑการประเมนิคา             

          สําหรับระดับความคดิเหน็ดังน้ี   ๕ = มากท่ีสุด  ๔ = มาก  ๓ = ปานกลาง  ๒ = นอย  ๑ = นอยท่ีสุด 
    
 
 

หนาที่ ๒/๓              

ปรับปรุงเม่ือ 18 พย. 58 



            มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

 

 

แบบแจ้งยืนยันการนิเทศงานนักศึกษาสหกิจศึกษา 
   

 
ชื่อสถานประกอบการ.....................................................................................................................................................................................................................  

หัวข้อที่จะหารือในระหว่างการนิเทศ  ได้แก่ 

๑.    หน้าที่ที่มอบหมายให้นักศึกษาปฏบิัติ และแผนการปฏบิัติงานตลอดระยะเวลาปฏบิัติงาน 

๒.    การพัฒนาตนเองของนักศึกษา 

๓.    หัวขอ้รายงานและโครงร่างรายงาน 

๔.    รับฟังความคิดเห็นจากสถานประกอบการเกี่ยวกับสหกิจศึกษา 

๕.    อุปสรรคที่เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาที่ปฏิบัติงานที่ผ่านมา 

ขั้นตอนการนิเทศ 

๑.    ขอพบนกัศึกษาก่อนโดยล าพัง                  วันที ่………………………………………………..เวลา.................................................น. 

๒.    ขอพบผูน้ิเทศงานโดยล าพัง         วันที ่………………………………………………..เวลา.................................................น. 

๓.    เยี่ยมชมสถานประกอบการ (แล้วแต่ความเหมาะสมและความสะดวกของสถานประกอบการ) 

อาจารย์นิเทศงานสหกิจศึกษา ของมหาวิทยาลัยฯ ประกอบด้วย 

๑. ….…………………………………………………………………………......ต าแหน่ง…………………………………………………………………………………..………………... 

๒. ………………………………………………………………………………….ต าแหน่ง……………………………………………………………………………………….………….… 

๓. ………………………………………………………………………………….ต าแหน่ง………………………………………………………………………………………….……….… 

๔. ………………………………………………………………………………….ต าแหน่ง…………………………………………………………………………………………….…….… 

สถานประกอบการได้รับทราบก าหนดการนิเทศงานนักศึกษาสหกจิศึกษา ในวันที่………………………………………………………………………………………………………..…. 

เวลา……………………………………………น. ตลอดจนขั้นตอนรายละเอียดการนิเทศงานดังกล่าวขา้งต้นโดยชัดเจนแล้ว และใคร่ขอแจ้งให้งานสหกิจศึกษา ทราบวา่ 

  (    )  ไม่ขัดข้องและยินดีต้อนรับคณะนเิทศงานสหกิจศึกษาในวันและเวลาดังกล่าว 

  (    )  ไม่สะดวกที่จะต้อนรับในวันและเวลาดังกล่าว และขอแจ้งวันเวลาที่สะดวก ดังนี้ 

   วันที่…………………………………………………………เวลา..................................................................น. หรือ 

   วันที่…………………………………………………………เวลา..................................................................น. 

      จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 

ลงชื่อ………………………………………………………………… 

      (…..……………………………………………………………) 

   ต าแหน่ง……………………………………………………………. 

   วันที…่………………………………………………………………. 

 

 

 

ขอความกรุณาสง่แบบยืนยันการนิเทศงานฯ ฉบับน้ี ทางโทรสารหมายเลข.........................................................................ด้วย จักขอบคุณยิง่ 

หน้าที่ 1/1      
     ปรับปรุงเมื่อ 1๙ มิ.ย.5๗ 
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 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  

    
 

สก ๑๓ 

 

สวนท่ี ๑  สําหรับการประเมินนักศึกษาโดยอาจารยนิเทศ (ใชเอกสารน้ีสําหรับการนิเทศทุกครั้ง ๑ แผน สําหรับนักศึกษา ๑ ราย) 

ช่ือ-นามสกุลนักศึกษา………………………………………..รหัสนักศึกษา...........................................ภาควิชา/สาขาวิชา.......................................... 

ช่ือสถานประกอบการ…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...  

ครั้งท่ี...........................วัน/เดือน/ป..................................................อาจารยนิเทศ…………………………………………………………..………………….. 

    Check List:  เอกสารท่ีนักศึกษา ตองนําสงใหกับคณะ/วิทยาลยั 
         แบบแจงรายละเอียดท่ีพักระหวางการปฏิบัติงาน            แบบแจงแผนการปฏิบัติงาน    
         แบบแจงรายละเอียดงาน ตาํแหนงงาน ผูนิเทศงาน                      แบบแจงโครงรางรายงานการปฏิบัติงาน  
      

 

 

ความคิดเห็นเพ่ิมเติม....................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………..... 
 
 
 
 
 

ประเด็นความคดิเห็น 
มากที่สุด 

(๕) 
มาก 
(๔) 

ปานกลาง 
(๓) 

นอย 
(๒) 

นอยที่สุด 
(๑) 

๑.  ความรับผิดชอบตอหนาท่ี      
     ๑.๑  มีความรับผิดชอบตองานท่ีไดรบัมอบหมาย      
     ๑.๒  ปฏิบัติงานดวยความกระตือรือรน      
     ๑.๓  มีการปรับปรุงคุณภาพงานท่ีปฏิบัติอยูเสมอ      
     ๑.๔  ใชเวลาในการทํางานใหเกิดประโยชนสูงสุด      
     ๑.๕  มีการรายงานผลการปฏิบัติงานและรายงานความกาวหนา      

๒.  ความรูความสามารถในการปฏิบัติงาน      

     ๒.๑  มีความรูพ้ืนฐานเพียงพอตอการปฏิบัติงาน      

     ๒.๒  มีความสามารถในการประยุกตใชความรูกับงานท่ีไดรับมอบหมาย      

     ๒.๓  มีความสามารถในการวางแผนการทํางานอยางเปนระบบ      

     ๒.๔  ปฏิบัติงานไดเปนไปตามแผนการปฏิบัติงาน       
     ๒.๕  คนควาหาความรูเพ่ิมเติมอยูเสมอ      
๓.  คุณลักษณะสวนบุคคล       
     ๓.๑  ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ หรือขอบังคับของสถานประกอบการโดยเครงครัด      
     ๓.๒  ตรงตอเวลา      
     ๓.๓  ใหความเคารพเชื่อฟงผูบังคับบัญชา      
     ๓.๔  มีความขยัน อดทน สูงาน      
     ๓.๕  มีคุณธรรม จริยธรรม เชน ซ่ือสัตย สุจริต รักษาความลับของสถานประกอบการ      

     ๓.๖  มีความคิดริเริ่ม สรางสรรค      

     ๓.๗  มีความม่ันใจในตนเอง กลาสอบถาม และเสนอความคิดเห็นอยางมีเหตุผล      

     ๓.๘  มีบุคลิกภาพและวางตัวเหมาะสม เชน การแตงกาย กิริยาวาจา และวุฒิภาวะ      

     ๓.๙  มีความสามารถในการทํางานเปนทีมรวมกับผูอื่น      

     ๓.๑๐ ใชทรัพยากรขององคกรอยางรูคุณคา เชน ไฟฟา วัสดุส้ินเปลืองตางๆ      
รวมคะแนน      

รวมคะแนนท้ังหมด  

ชี้แจง   โปรดบันทึกหมายเลข ๕, ๔, ๓, ๒, ๑ หรือ – หากไมสามารถใหระดับคะแนนได ตามความเหน็ของทานโดยใชเกณฑการประเมนิคา             

          สําหรับระดับความคดิเหน็ดังน้ี   ๕ = มากท่ีสุด  ๔ = มาก  ๓ = ปานกลาง  ๒ = นอย  ๑ = นอยท่ีสุด 
    
 
 

หนาที่ ๒/๓              
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