
       
 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  

    
 

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 
 


	แบบบันทึกการนิเทศนักศึกษา
	ชื่อสถานประกอบการ
	(ภาษาไทย)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………
	(ภาษาอังกฤษ)...................................................................................................................................................................................................
	(ลงชื่อผู้นิเทศงานสถานประกอบการ)........................................................................

	ชี้แจง   โปรดบันทึกหมายเลข ๕, ๔, ๓, ๒, ๑ หรือ – หากไม่สามารถให้ระดับคะแนนได้ ตามความเห็นของท่านโดยใช้เกณฑ์การประเมินค่า
	สำหรับระดับความคิดเห็นดังนี้   ๕ = มากที่สุด  ๔ = มาก  ๓ = ปานกลาง  ๒ = น้อย  ๑ = น้อยที่สุด

