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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 สก ๑๓ 

สวนท่ี ๒   แบบสอบถามนักศึกษาเกี่ยวกับสถานประกอบการ 
  ใหนักศึกษาทําแบบสอบถามน้ีหลังเสร็จสิ้นการปฏิบัติงาน (ใชเอกสารน้ี ๑ แผน สาํหรับนักศึกษา ๑ ราย) 
  ช่ือสถานประกอบการ……………………………………………………………………………………………………............................................. 
  นักศึกษาปฏิบัติงาน ภาคการศึกษาท่ี…………………………………...ปการศึกษา....................................................... 

ชี้แจง   โปรดบันทึกหมายเลข ๕, ๔, ๓, ๒, ๑ หรือ – หากไมสามารถใหระดับคะแนนได ตามความเหน็ของนักศึกษาโดยใชเกณฑการ
ประเมินคาสําหรับระดับความคิดเห็น ดังน้ี ๕ = มากท่ีสุด  ๔ = มาก  ๓ = ปานกลาง  ๒ = นอย  ๑ = นอยท่ีสุด   

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

ประเด็นความคดิเห็น 
มากที่สุด 

(๕) 
มาก 
(๔) 

ปานกลาง 
(๓) 

นอย 
(๒) 

นอยที่สุด 
(๑) 

๑. ความเขาใจในปรัชญาของการฝกประสบการณวิชาชีพของผูนิเทศงาน 
๒. การจัดการ และสนับสนุนการปฏิบัติงาน 

๒.๑  การประสานงานดานการจัดการดูแลนักศึกษาภายในสถานประกอบการ
ระหวางฝายบุคคลและผูนิเทศงาน 

๒.๒  การใหคําแนะนําดูแลนักศึกษาของฝายบุคคล (การปฐมนิเทศการแนะนํา
ระเบียบวินัย การลางาน สวัสดิการ) 

๒.๓  บุคลากรในสถานประกอบการ ใหความสนใจสนับสนุนและใหความ 
เปนกันเองกับนักศึกษา 

๒.๔  ความพรอมของอุปกรณเครื่องมือสําหรับนักศึกษา 
๒.๕  มีคาตอบแทนและ/หรือจัดสวัสดิการ (ท่ีพัก อาหาร รถรับสง ฯลฯ)  

ใหนักศึกษาอยางเหมาะสม 
๓. ลักษณะงานท่ีมอบหมายใหนักศึกษาปฏิบัติ 

๓.๑  ความเหมาะสมของปริมาณงาน 
๓.๒  ความเหมาะสมของคุณภาพงาน 
๓.๓  งานท่ีไดรับมอบหมายตรงกับสาขาวิชาเอกของนักศึกษา 
๓.๔  งานท่ีไดรับมอบหมายตรงกับสถานประกอบการเสนอไว 
๓.๕  งานท่ีไดรับมอบหมายตรงกับความสนใจของนักศึกษา 

๔. การมอบหมายงานและนิเทศงานของผูนิเทศงาน 
๔.๑  มีผูนิเทศงานดูแลนักศึกษาตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงาน 
๔.๒  ผูนิเทศงานมีความรูและประสบการณวิชาชีพเพียงพอ 
๔.๓  ผูนิเทศงานมีเวลาใหคําปรึกษาดานการปฏิบัติงานแกนักศึกษา 
๔.๔  ผูนิเทศงานมีความใสใจในการสอนงานแกนักศึกษา 
๔.๕  ผูนิเทศงานใหความสําคัญตอการประเมินผลการปฏิบัติงานและการเขียน

รายงานของนักศึกษา 
๔.๖  ผูนิเทศงานมีการจัดทําแผนการปฏิบัติงานตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงาน 

๕. สรุปคุณภาพโดยรวมของสถานประกอบการสําหรับการฝกประสบการณวิชาชีพ 
รวมคะแนน 

รวมคะแนนท้ังหมด 

หนาที่ ๓/๓         

ปรับปรุงเม่ือ 18 พย. 58 
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แบบประเมินผลนักศึกษาสหกิจศึกษา 
หลักสูตรเทคโนโลยีสื่อดิจิทัล 

หมายเลขงาน  Job No. □□-□-□□-□□□□
ค าชี้แจง 

๑. ผู้ให้ข้อมูลในแบบประเมินนี้ต้องเป็นผู้นิเทศงาน ของนักศึกษาสหกิจศึกษาหรือบุคคลที่ได้รับ มอบหมายให้ท าหน้าที่แทน 
๒. แบบประเมินผลนีม้ีทั้งหมด ๖ ด้าน  โปรดประเมินทุกข้อ เพื่อความสมบรูณ์ของการประเมินผล 
๓. โปรดบันทึกหมายเลข ๕, ๔, ๓, ๒, ๑  ตามความเห็นของท่าน  และโปรดให้ความคิดเห็นเพิ่มเติม (ถ้ามี)        

เกณฑ์การประเมินค่า ส าหรับระดบัความคิดเห็นดังน้ี ๕ = มากทีสุ่ด  ๔ = มาก  ๓ = ปานกลาง  ๒ = น้อย  ๑ = น้อยที่สุด  
๔. เมื่อประเมินผลเรียบร้อยแล้ว  โปรดน าเอกสารฉบับนี้ใส่ซองประทับตรา  “ลับ” และมอบให้นักศึกษาน าส่งงานสหกิจศึกษา 

คณะ/วิทยาลัย ทันทีท่ีนักศึกษาเสร็จสิ้นการปฏิบัติสหกิจศึกษา 

ข้อมูลทั่วไป (Information) 

ช่ือ-นามสกลุนักศึกษา.............................................................................รหสันักศึกษา………………………………………..….……….……..……… 
ช่ือสถานประกอบการ................................................................................................................................................................................ 
ช่ือ-นามสกลุผู้ประเมิน...............................................................................................................................................................................
ต าแหน่ง……………………………………………………………………………..แผนก/ฝ่าย........................................................................................... 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด

(๕) (๔) (๓) (๒) (๑)

๑.๑ ซ่ือสัตย์สุจริตต่อตนเองและผู้อ่ืน

๑.๒ มีวินัยและมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม

๑.๓ มีคุณธรรม จริยธรรม และตรงต่อเวลา

๒.๑ มีความรู้และความเข้าใจเก่ียวกับหลักการและทฤษฎีท่ีส าคัญ

๒.๒ มีความรู้ในกระบวนการผลิตส่ือ

๒.๓ มีความรู้ท่ีเกิดจากการบูรณาการความรู้ในศาสตร์ต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง

๒.๔ สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ พัฒนาความรู้ใหม่ในด้านเทคโนโลยีและส่ือดิจิทัล

๓.๑ มีความสามารถในการค้นหาความรู้ ข้อมูลและประเมินความถูกต้องได้ด้วยตนเอง

๓.๒ สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทางภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติไปสู่การสร้างสรรค์ผลงาน

๓.๓ สามารถประเมินสถานการณ์ต่างๆ และวางแผนรับได้เป็นอย่างดี

หัวข้อประเมิน (Items)

ระดับคะแนน

๑. ผลการเรียนรู้ : ด้านคุณธรรม จริยธรรม

๒. ผลการเรียนรู้ : ด้านความรู้

๓. ผลการเรียนรู้ : ด้านทักษะทางปัญญา

หน้าที ๑/๓ 
ปรับปรุงเมื่อ ๑๘ เม.ย.๖๑ 

สก 14 
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มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด

(๕) (๔) (๓) (๒) (๑)

๔.๑ มีความรับผิดชอบในงานท่ีได้รับมอบหมาย ท้ังรายงานบุคคลและรายงานกลุ่ม

๔.๒ สามารถแสดงความคิดเห็นและประพฤติตนได้เหมาะสมกับบทบาท หน้าท่ี และความรับผิดชอบ

๔.๓ สามารถปฏิบัติตน รับผิดชอบงานและมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือผู้ร่วมงานด้วยความเต็มใจ

๕.๑ สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารท่ีเหมาะสม  

๕.๒ สามารถเลือกรูปแบบของการน าเสนอท่ีเหมาะสมกับเน้ือหา และผู้ฟังท่ีแตกต่างกัน

      ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๖.๑ ปฏิบัติการโดยยึดหลักทางเทคโนโลยี คือ ด้านประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและประหยัด

๖.๒ สามารถใช้อุปกรณ์  และจัดเก็บเคร่ืองมือ อุปกรณ์อย่างเป็นระบบ

๖.๓ มีทักษะในการปฏิบัติงานกลุ่ม มีการแบ่งหน้าท่ีความรับผิดชอบ

      และมีความร่วมมือเป็นอย่างดี

รวมคะแนน

รวมท้ังส้ิน

หัวข้อประเมิน (Items)

ระดับคะแนน

๖. ผลการเรียนรู้ : ด้านทักษะพิสัย

๕. ผลการเรียนรู้ : ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

๔. ผลการเรียนรู้ : ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ

 
 
โปรดให้ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์แก่นักศึกษา (Please give comments on the student) 
 

จุดเด่นของนกัศึกษา (Strength) ข้อควรปรับปรุงของนักศึกษา (Improvement) 

  
  
  
  
  
  
  
  

 
 
 
 
 
 

หน้าที ๒/๓ 
ปรับปรุงเมื่อ ๑๘ เม.ย.๖๑ 
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งานที่นักศึกษาผู้นี้ท ามีประโยชนก์ับสถานประกอบการของท่านใช่หรือไม่ 

      The student employment is useful for your organization or not? 

   (     )  ใช่ (Yes)            (     )  ไม่ใช่ (No) 

กรณีที่นักศึกษาผู้นีส้ าเร็จการศึกษาแล้ว ท่านจะรับเข้าท างานในสถานประกอบการนี้หรือไม่ (ในกรณีที่มตี ำแหน่งงำนว่ำง) 

      Once this student graduates, will you be interested to offer him/her a job? 

   (     )  รับ (Yes)            (     )  ไมร่ับ (No) 

ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม (Other comments) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

หมายเหตุ : หากงานสหกิจศึกษา ของคณะ/วิทยาลัย............................ไม่ได้รับแบบประเมินน้ีภายในระยะเวลาทีก่ าหนดนักศึกษาจะไม่ผ่านการประเมินผล 

ลงชื่อ (Evaluator’s Signature).........................…………………… 
 (.................………………………………………………………) 

 ต าแหน่ง (Position).....................................................…………… 
 วันที่ (Date)........……..............................….……………………………. 

ส าหรับเจ้าหน้าท่ีสหกิจศกึษา 

คะแนนรวม   = ……………………………… คะแนน 
 (คะแนนเต็ม   100   คะแนน) 

หน้าที ๓/๓ 
ปรับปรุงเมื่อ ๑๘ เม.ย.๖๑ 
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แบบประเมินรายงานนักศึกษาสหกิจศึกษา 
ส าหรับผู้นิเทศงาน 

                                                                                                      

ค าชี้แจง   

 ๑. ผู้ให้ข้อมูลในแบบประเมินนี้ต้องเป็นผู้นิเทศงานของนักศึกษาสหกิจศึกษาหรือบุคคลทีไ่ดร้ับมอบหมายให้ท าหน้าท่ีแทน 

 ๒. แบบประเมินผลนีม้ีทั้งหมด ๑๐ ข้อ โปรดประเมินทุกข้อ เพื่อความสมบรูณ์ของการประเมินผล 

 ๓. โปรดให้คะแนนในช่อง       ในแต่ละหัวข้อการประเมิน หากไม่มีข้อมูลให้ใส่เครื่องหมาย - และโปรดให้ความคิดเห็นเพิ่มเติม(ถ้าม)ี 

 ๔. เมื่อประเมินผลเรยีบร้อยแล้ว  โปรดน าเอกสารฉบับนี้ใส่ซองประทับตรา ”ลับ”  และมอบให้นักศึกษาน าส่งงานสหกิจศึกษา
คณะ/วิทยาลยั ทันทีท่ีนักศึกษาเสร็จสิ้นการปฏิบตัิสหกิจศึกษา 

  
ข้อมูลทั่วไป (Information) 

 

ช่ือ-นามสกลุนักศึกษา…………………………………………………………………………รหสันักศึกษา………………………..…………………………..…….………. 
ภาควิชา/สาขาวิชา……………………………………………………………………..คณะ/วิทยาลัย...................................................................................
ช่ือสถานประกอบการ.....................................................................................................................................................................................
ช่ือ-นามสกลุผู้ประเมิน....................................................................................................................................................................................
ต าแหน่ง.............................................................................................แผนก/ฝ่าย........................................................................................... 

 
หัวข้อรายงาน (Report title) 

ภาษาไทย (Thai)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………. 
ภาษาอังกฤษ (English)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………… 
 

หัวข้อประเมิน (Items) 

๑. ค าน า สารบัญ สารบัญภาพ และสารบัญตาราง (ถ้ามี) (Contents) 
     

๒. บทท่ี ๑ บทน า (Introduction) 
 

๓. บทท่ี ๒ เนื้อหางาน/โครงงาน (Details) 
 

๔. บทท่ี ๓ วิธีการด าเนินงาน (Methodology) 
 

 
 
 
 
 
 

10   คะแนน  

 

10  คะแนน  

 

10 คะแนน  

 

10 คะแนน  

 

หน้าที่ 1/2              
ปรับปรุงเมื่อ 1๙ มิ.ย.5๗ 
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หัวข้อประเมิน (Items) 

๕. บทท่ี ๔ ผลการด าเนินงาน (Results)  

๖. บทท่ี ๕ ปัญหาและข้อเสนอแนะ (Problem and suggestion) 
 

๗. เอกสารอ้างอิง (References) 
 

๘. ภาคผนวก (Appendix) 
 

๙. ความถูกต้องตามหลักการเขียนรายงาน (Accuracy) 
 

๑๐. การส่งรูปเล่มตามก าหนด 
 

คิดเห็นเพ่ิมเติม (Other comments) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……..…………………………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหต ุ: หากงานสหกิจศึกษาประจ าคณะ/วทิยาลยั......................................................ไม่ได้รับแบบประเมินน้ีภายในระยะเวลาที่ก าหนดนักศึกษาจะไม่ผ่านการประเมนิผล 

ลงชื่อ (Evaluator’s Signature)............................……………………  
                            (.................………………..……………..……………) 
ต าแหน่ง (Position) ....................................……………………………… 
วันที ่(Date) ........…….................................….……………………………. 
 

ส าหรับเจ้าหน้าที่สหกิจศกึษา 

คะแนนรวม = ………………………คะแนน 

 

10 คะแนน  

 

10 คะแนน  

 

10 คะแนน  

 

10 คะแนน  

 

10 คะแนน  

 

10 คะแนน  
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หน้าที่ 2/2              
ปรับปรุงเมื่อ 1๙ มิ.ย.5๗ 
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 สก ๑๖ 
 

แบบประเมินรายงานนักศึกษาสหกิจศึกษา 
ส าหรับอาจารย์นิเทศ 

                                                                                                      

ค าชี้แจง   

๑. แบบประเมินรายงานนี้มีทั้งหมด ๑๐ ข้อ  โปรดประเมินทุกข้อ   เพื่อความสมบรูณ์ของการประเมินผล 

๒. โปรดให้คะแนนในช่อง       ในแต่ละหัวข้อการประเมิน หากไม่มีข้อมูลให้ใส่เครื่องหมาย - และโปรดให้ความคิดเห็นเพิ่มเติม (ถ้ามี) 
 
ข้อมูลทั่วไป (Information) 

 

ช่ือ-นามสกลุนักศึกษา.............................................................................รหสันักศึกษา.................................................................................. 
ภาควิชา/สาขาวิชา..............................................................................คณะ/วิทยาลยั....................................................................................
ช่ือสถานประกอบการ…………………………………………………………………………………………………………………………………….….……………………….
ช่ือ-นามสกลุอาจารย์นิเทศ………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………….. 
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ภาษาไทย (Thai)………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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หัวข้อประเมิน (Items) 

๑. ค าน า สารบัญ สารบัญรูปภาพ และสารบัญตาราง (ถ้ามี) (Contents) 
 

๒. บทท่ี ๑  บทน า  (Introduction) 
 

๓. บทท่ี ๒  เนื้อหางาน/โครงงาน  (Details) 
    
๔. บทท่ี ๓  วิธีการด าเนินงาน  (Methodology) 
 

๕. บทท่ี ๔  ผลการด าเนินงาน  (Results) 
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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……………………………………………………………………………………….………….… 
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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              
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สวนท่ี ๒   แบบสอบถามนักศึกษาเกี่ยวกับสถานประกอบการ 
  ใหนักศึกษาทําแบบสอบถามน้ีหลังเสร็จสิ้นการปฏิบัติงาน (ใชเอกสารน้ี ๑ แผน สาํหรับนักศึกษา ๑ ราย) 
  ช่ือสถานประกอบการ……………………………………………………………………………………………………............................................. 
  นักศึกษาปฏิบัติงาน ภาคการศึกษาท่ี…………………………………...ปการศึกษา....................................................... 

ชี้แจง   โปรดบันทึกหมายเลข ๕, ๔, ๓, ๒, ๑ หรือ – หากไมสามารถใหระดับคะแนนได ตามความเหน็ของนักศึกษาโดยใชเกณฑการ
ประเมินคาสําหรับระดับความคิดเห็น ดังน้ี ๕ = มากท่ีสุด  ๔ = มาก  ๓ = ปานกลาง  ๒ = นอย  ๑ = นอยท่ีสุด   

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

ประเด็นความคดิเห็น 
มากที่สุด 

(๕) 
มาก 
(๔) 

ปานกลาง 
(๓) 

นอย 
(๒) 

นอยที่สุด 
(๑) 

๑. ความเขาใจในปรัชญาของการฝกประสบการณวิชาชีพของผูนิเทศงาน 
๒. การจัดการ และสนับสนุนการปฏิบัติงาน 

๒.๑  การประสานงานดานการจัดการดูแลนักศึกษาภายในสถานประกอบการ
ระหวางฝายบุคคลและผูนิเทศงาน 

๒.๒  การใหคําแนะนําดูแลนักศึกษาของฝายบุคคล (การปฐมนิเทศการแนะนํา
ระเบียบวินัย การลางาน สวัสดิการ) 

๒.๓  บุคลากรในสถานประกอบการ ใหความสนใจสนับสนุนและใหความ 
เปนกันเองกับนักศึกษา 

๒.๔  ความพรอมของอุปกรณเครื่องมือสําหรับนักศึกษา 
๒.๕  มีคาตอบแทนและ/หรือจัดสวัสดิการ (ท่ีพัก อาหาร รถรับสง ฯลฯ)  

ใหนักศึกษาอยางเหมาะสม 
๓. ลักษณะงานท่ีมอบหมายใหนักศึกษาปฏิบัติ 

๓.๑  ความเหมาะสมของปริมาณงาน 
๓.๒  ความเหมาะสมของคุณภาพงาน 
๓.๓  งานท่ีไดรับมอบหมายตรงกับสาขาวิชาเอกของนักศึกษา 
๓.๔  งานท่ีไดรับมอบหมายตรงกับสถานประกอบการเสนอไว 
๓.๕  งานท่ีไดรับมอบหมายตรงกับความสนใจของนักศึกษา 

๔. การมอบหมายงานและนิเทศงานของผูนิเทศงาน 
๔.๑  มีผูนิเทศงานดูแลนักศึกษาตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงาน 
๔.๒  ผูนิเทศงานมีความรูและประสบการณวิชาชีพเพียงพอ 
๔.๓  ผูนิเทศงานมีเวลาใหคําปรึกษาดานการปฏิบัติงานแกนักศึกษา 
๔.๔  ผูนิเทศงานมีความใสใจในการสอนงานแกนักศึกษา 
๔.๕  ผูนิเทศงานใหความสําคัญตอการประเมินผลการปฏิบัติงานและการเขียน

รายงานของนักศึกษา 
๔.๖  ผูนิเทศงานมีการจัดทําแผนการปฏิบัติงานตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงาน 

๕. สรุปคุณภาพโดยรวมของสถานประกอบการสําหรับการฝกประสบการณวิชาชีพ 
รวมคะแนน 

รวมคะแนนท้ังหมด 

หนาที่ ๓/๓         
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แบบประเมินผลนักศึกษาสหกิจศึกษา 
หลักสูตรเทคโนโลยีสื่อดิจิทัล 

หมายเลขงาน  Job No. □□-□-□□-□□□□
ค าชี้แจง 

๑. ผู้ให้ข้อมูลในแบบประเมินนี้ต้องเป็นผู้นิเทศงาน ของนักศึกษาสหกิจศึกษาหรือบุคคลที่ได้รับ มอบหมายให้ท าหน้าที่แทน 
๒. แบบประเมินผลนีม้ีทั้งหมด ๖ ด้าน  โปรดประเมินทุกข้อ เพื่อความสมบรูณ์ของการประเมินผล 
๓. โปรดบันทึกหมายเลข ๕, ๔, ๓, ๒, ๑  ตามความเห็นของท่าน  และโปรดให้ความคิดเห็นเพิ่มเติม (ถ้ามี)        

เกณฑ์การประเมินค่า ส าหรับระดบัความคิดเห็นดังน้ี ๕ = มากทีสุ่ด  ๔ = มาก  ๓ = ปานกลาง  ๒ = น้อย  ๑ = น้อยที่สุด  
๔. เมื่อประเมินผลเรียบร้อยแล้ว  โปรดน าเอกสารฉบับนี้ใส่ซองประทับตรา  “ลับ” และมอบให้นักศึกษาน าส่งงานสหกิจศึกษา 

คณะ/วิทยาลัย ทันทีท่ีนักศึกษาเสร็จสิ้นการปฏิบัติสหกิจศึกษา 

ข้อมูลทั่วไป (Information) 

ช่ือ-นามสกลุนักศึกษา.............................................................................รหสันักศึกษา………………………………………..….……….……..……… 
ช่ือสถานประกอบการ................................................................................................................................................................................ 
ช่ือ-นามสกลุผู้ประเมิน...............................................................................................................................................................................
ต าแหน่ง……………………………………………………………………………..แผนก/ฝ่าย........................................................................................... 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด

(๕) (๔) (๓) (๒) (๑)

๑.๑ ซ่ือสัตย์สุจริตต่อตนเองและผู้อ่ืน

๑.๒ มีวินัยและมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม

๑.๓ มีคุณธรรม จริยธรรม และตรงต่อเวลา

๒.๑ มีความรู้และความเข้าใจเก่ียวกับหลักการและทฤษฎีท่ีส าคัญ

๒.๒ มีความรู้ในกระบวนการผลิตส่ือ

๒.๓ มีความรู้ท่ีเกิดจากการบูรณาการความรู้ในศาสตร์ต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง

๒.๔ สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ พัฒนาความรู้ใหม่ในด้านเทคโนโลยีและส่ือดิจิทัล

๓.๑ มีความสามารถในการค้นหาความรู้ ข้อมูลและประเมินความถูกต้องได้ด้วยตนเอง

๓.๒ สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทางภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติไปสู่การสร้างสรรค์ผลงาน

๓.๓ สามารถประเมินสถานการณ์ต่างๆ และวางแผนรับได้เป็นอย่างดี

หัวข้อประเมิน (Items)

ระดับคะแนน

๑. ผลการเรียนรู้ : ด้านคุณธรรม จริยธรรม

๒. ผลการเรียนรู้ : ด้านความรู้

๓. ผลการเรียนรู้ : ด้านทักษะทางปัญญา

หน้าที ๑/๓ 
ปรับปรุงเมื่อ ๑๘ เม.ย.๖๑ 
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มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด

(๕) (๔) (๓) (๒) (๑)

๔.๑ มีความรับผิดชอบในงานท่ีได้รับมอบหมาย ท้ังรายงานบุคคลและรายงานกลุ่ม

๔.๒ สามารถแสดงความคิดเห็นและประพฤติตนได้เหมาะสมกับบทบาท หน้าท่ี และความรับผิดชอบ

๔.๓ สามารถปฏิบัติตน รับผิดชอบงานและมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือผู้ร่วมงานด้วยความเต็มใจ

๕.๑ สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารท่ีเหมาะสม  

๕.๒ สามารถเลือกรูปแบบของการน าเสนอท่ีเหมาะสมกับเน้ือหา และผู้ฟังท่ีแตกต่างกัน

      ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๖.๑ ปฏิบัติการโดยยึดหลักทางเทคโนโลยี คือ ด้านประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและประหยัด

๖.๒ สามารถใช้อุปกรณ์  และจัดเก็บเคร่ืองมือ อุปกรณ์อย่างเป็นระบบ

๖.๓ มีทักษะในการปฏิบัติงานกลุ่ม มีการแบ่งหน้าท่ีความรับผิดชอบ

      และมีความร่วมมือเป็นอย่างดี

รวมคะแนน

รวมท้ังส้ิน

หัวข้อประเมิน (Items)

ระดับคะแนน

๖. ผลการเรียนรู้ : ด้านทักษะพิสัย

๕. ผลการเรียนรู้ : ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

๔. ผลการเรียนรู้ : ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ

 
 
โปรดให้ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์แก่นักศึกษา (Please give comments on the student) 
 

จุดเด่นของนกัศึกษา (Strength) ข้อควรปรับปรุงของนักศึกษา (Improvement) 

  
  
  
  
  
  
  
  

 
 
 
 
 
 

หน้าที ๒/๓ 
ปรับปรุงเมื่อ ๑๘ เม.ย.๖๑ 
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งานที่นักศึกษาผู้นี้ท ามีประโยชนก์ับสถานประกอบการของท่านใช่หรือไม่ 

      The student employment is useful for your organization or not? 

   (     )  ใช่ (Yes)            (     )  ไม่ใช่ (No) 

กรณีที่นักศึกษาผู้นีส้ าเร็จการศึกษาแล้ว ท่านจะรับเข้าท างานในสถานประกอบการนี้หรือไม่ (ในกรณีที่มตี ำแหน่งงำนว่ำง) 

      Once this student graduates, will you be interested to offer him/her a job? 

   (     )  รับ (Yes)            (     )  ไมร่ับ (No) 

ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม (Other comments) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

หมายเหตุ : หากงานสหกิจศึกษา ของคณะ/วิทยาลัย............................ไม่ได้รับแบบประเมินน้ีภายในระยะเวลาทีก่ าหนดนักศึกษาจะไม่ผ่านการประเมินผล 

ลงชื่อ (Evaluator’s Signature).........................…………………… 
 (.................………………………………………………………) 

 ต าแหน่ง (Position).....................................................…………… 
 วันที่ (Date)........……..............................….……………………………. 

ส าหรับเจ้าหน้าท่ีสหกิจศกึษา 

คะแนนรวม   = ……………………………… คะแนน 
 (คะแนนเต็ม   100   คะแนน) 

หน้าที ๓/๓ 
ปรับปรุงเมื่อ ๑๘ เม.ย.๖๑ 
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แบบประเมินรายงานนักศึกษาสหกิจศึกษา 
ส าหรับผู้นิเทศงาน 

                                                                                                      

ค าชี้แจง   

 ๑. ผู้ให้ข้อมูลในแบบประเมินนี้ต้องเป็นผู้นิเทศงานของนักศึกษาสหกิจศึกษาหรือบุคคลทีไ่ดร้ับมอบหมายให้ท าหน้าท่ีแทน 

 ๒. แบบประเมินผลนีม้ีทั้งหมด ๑๐ ข้อ โปรดประเมินทุกข้อ เพื่อความสมบรูณ์ของการประเมินผล 

 ๓. โปรดให้คะแนนในช่อง       ในแต่ละหัวข้อการประเมิน หากไม่มีข้อมูลให้ใส่เครื่องหมาย - และโปรดให้ความคิดเห็นเพิ่มเติม(ถ้าม)ี 

 ๔. เมื่อประเมินผลเรยีบร้อยแล้ว  โปรดน าเอกสารฉบับนี้ใส่ซองประทับตรา ”ลับ”  และมอบให้นักศึกษาน าส่งงานสหกิจศึกษา
คณะ/วิทยาลยั ทันทีท่ีนักศึกษาเสร็จสิ้นการปฏิบตัิสหกิจศึกษา 

  
ข้อมูลทั่วไป (Information) 

 

ช่ือ-นามสกลุนักศึกษา…………………………………………………………………………รหสันักศึกษา………………………..…………………………..…….………. 
ภาควิชา/สาขาวิชา……………………………………………………………………..คณะ/วิทยาลัย...................................................................................
ช่ือสถานประกอบการ.....................................................................................................................................................................................
ช่ือ-นามสกลุผู้ประเมิน....................................................................................................................................................................................
ต าแหน่ง.............................................................................................แผนก/ฝ่าย........................................................................................... 

 
หัวข้อรายงาน (Report title) 

ภาษาไทย (Thai)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………. 
ภาษาอังกฤษ (English)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………… 
 

หัวข้อประเมิน (Items) 

๑. ค าน า สารบัญ สารบัญภาพ และสารบัญตาราง (ถ้ามี) (Contents) 
     

๒. บทท่ี ๑ บทน า (Introduction) 
 

๓. บทท่ี ๒ เนื้อหางาน/โครงงาน (Details) 
 

๔. บทท่ี ๓ วิธีการด าเนินงาน (Methodology) 
 

 
 
 
 
 
 

10   คะแนน  

 

10  คะแนน  

 

10 คะแนน  

 

10 คะแนน  

 

หน้าที่ 1/2              
ปรับปรุงเมื่อ 1๙ มิ.ย.5๗ 

 

สก 15 



 

                                                                                                                    

 

             มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบรุี 

 

หัวข้อประเมิน (Items) 

๕. บทท่ี ๔ ผลการด าเนินงาน (Results)  

๖. บทท่ี ๕ ปัญหาและข้อเสนอแนะ (Problem and suggestion) 
 

๗. เอกสารอ้างอิง (References) 
 

๘. ภาคผนวก (Appendix) 
 

๙. ความถูกต้องตามหลักการเขียนรายงาน (Accuracy) 
 

๑๐. การส่งรูปเล่มตามก าหนด 
 

คิดเห็นเพ่ิมเติม (Other comments) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……..…………………………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหต ุ: หากงานสหกิจศึกษาประจ าคณะ/วทิยาลยั......................................................ไม่ได้รับแบบประเมินน้ีภายในระยะเวลาที่ก าหนดนักศึกษาจะไม่ผ่านการประเมนิผล 

ลงชื่อ (Evaluator’s Signature)............................……………………  
                            (.................………………..……………..……………) 
ต าแหน่ง (Position) ....................................……………………………… 
วันที ่(Date) ........…….................................….……………………………. 
 

ส าหรับเจ้าหน้าที่สหกิจศกึษา 

คะแนนรวม = ………………………คะแนน 

 

10 คะแนน  

 

10 คะแนน  

 

10 คะแนน  

 

10 คะแนน  

 

10 คะแนน  

 

10 คะแนน  

 

สก 15 

หน้าที่ 2/2              
ปรับปรุงเมื่อ 1๙ มิ.ย.5๗ 

 



           มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบรุี 

                                                                                                                    

 

 สก ๑๖ 
 

แบบประเมินรายงานนักศึกษาสหกิจศึกษา 
ส าหรับอาจารย์นิเทศ 

                                                                                                      

ค าชี้แจง   

๑. แบบประเมินรายงานนี้มีทั้งหมด ๑๐ ข้อ  โปรดประเมินทุกข้อ   เพื่อความสมบรูณ์ของการประเมินผล 

๒. โปรดให้คะแนนในช่อง       ในแต่ละหัวข้อการประเมิน หากไม่มีข้อมูลให้ใส่เครื่องหมาย - และโปรดให้ความคิดเห็นเพิ่มเติม (ถ้ามี) 
 
ข้อมูลทั่วไป (Information) 

 

ช่ือ-นามสกลุนักศึกษา.............................................................................รหสันักศึกษา.................................................................................. 
ภาควิชา/สาขาวิชา..............................................................................คณะ/วิทยาลยั....................................................................................
ช่ือสถานประกอบการ…………………………………………………………………………………………………………………………………….….……………………….
ช่ือ-นามสกลุอาจารย์นิเทศ………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………….. 
 
หัวข้อรายงาน (Report Title) 

ภาษาไทย (Thai)………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
ภาษาอังกฤษ (English)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

หัวข้อประเมิน (Items) 

๑. ค าน า สารบัญ สารบัญรูปภาพ และสารบัญตาราง (ถ้ามี) (Contents) 
 

๒. บทท่ี ๑  บทน า  (Introduction) 
 

๓. บทท่ี ๒  เนื้อหางาน/โครงงาน  (Details) 
    
๔. บทท่ี ๓  วิธีการด าเนินงาน  (Methodology) 
 

๕. บทท่ี ๔  ผลการด าเนินงาน  (Results) 
 

๖. บทท่ี ๕  ปัญหาและข้อเสนอแนะ  (Problem and Suggestion) 
 
๗. เอกสารอ้างอิง (References) 
 

 
 
 
 

๕   คะแนน  

 
๑๐  คะแนน  

 
๑๕  คะแนน  

 
๑๕ คะแนน  

 

หน้าที่ ๑/๒                       
ปรับปรุงเมื่อ 1๙ มิ.ย.5๗ 

 

๑๕ คะแนน  

 
๑๐ คะแนน  

 
๕ คะแนน  
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 สก ๑๖ 
 

หัวข้อประเมิน (Items) 

๘. ภาคผนวก  (Appendix) 
 
๙. ความถูกต้องตามหลักการเขียนรายงาน (Accuracy) 
 

๑๐. การส่งรูปเล่มตามก าหนดเวลา  (Punctuality) 
 

 

ความคิดเห็นเพ่ิมเติม (Other comments) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………… 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

ลงชื่อ………...............................................……………… 

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

  อาจารย์นิเทศ 

วันที…่............……………………......................………….. 

 

ส าหรับอาจารย์นิเทศ 

คะแนนรวม ข้อ ๑ – ๑๐ = …………………… คะแนน 
                          
 

๑๐ คะแนน  

 
๑๐ คะแนน  

 

๕ คะแนน  

 

หน้าที่ ๒/๒                       
ปรับปรุงเมื่อ 1๙ มิ.ย.5๗ 
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