
            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 16 พ.ค.55 

สก 12 



       
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธญับุร ี  

    

 

สก ๑๓ 

แบบบันทึกการนิเทศงานสหกิจศึกษา 
ส ำหรับอำจำรย์นิเทศ 

หมายเลขงาน (Job No.) □□-□-□□-□□□□ 

 
ช่ือสถำนประกอบกำร 
(ภำษำไทย)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………… 
(ภำษำอังกฤษ)................................................................................................................................................................................................... 
ที่อยู่เลขท่ี.........................หมู่บ้ำน/อำคำร..........................................ช้ัน…………ซอย...................................ถนน............................................  
ต ำบล/แขวง.......................................อ ำเภอ/เขต........................................จังหวัด...........................................รหัสไปรษณีย์.......................... 
โทรศัพท์…………………………………… โทรสำร...............................................E-mail……………………………………………………..…………..……………. 
รำยนำมนักศึกษำทีไ่ดร้ับกำรนิเทศงำนในสถำนประกอบกำรแห่งนี้                                                                               

      ชื่อ – นามสกุล          ภาควิชา/สาขาวิชา               นักศึกษาลงชื่อตัวบรรจง 
 (อำจำรย์นิเทศเป็นผู้เขียน)                       (ลงช่ือให้เหมือนกันทุกครั้ง) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

    

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

  อำจำรย์นิเทศ 
              วันท่ี................................................................... 
              ตั้งแต่เวลำ...................น. ถงึเวลำ..................น. 

(ลงช่ือผู้นิเทศงำนสถำนประกอบกำร)........................................................................ 
                                          (……………….………………………..…………………..) 
                                          ต ำแหน่ง .......................................................... 
                                          วันท่ี...............…………………..…..…....................  

หมายเหตุ :  ๑. กรณีไม่พบนักศึกษำ  ให้อำจำรย์นิเทศเขียนแจ้งหลงัช่ือนักศึกษำ    
     ๒. กรณีไม่พบผู้นิเทศงำน ให้ฝำ่ยบุคคลหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องของสถำนประกอบกำรลงนำมแทนผูน้ิเทศงำน 
 

หน้ำที่ ๑/๓           
ปรับปรุงเมื่อ ๒๒ มค. ๕๗ 



       
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธญับุร ี  

    

 

สก ๑๓ 

 

ส่วนที่ ๑  ส าหรับการประเมินนักศึกษาโดยอาจารย์นิเทศ (ใช้เอกสำรนีส้ ำหรับกำรนิเทศทุกครั้ง ๑ แผ่น ส ำหรับนักศึกษำ ๑ รำย) 
ช่ือ-นำมสกลุนักศึกษำ………………………………………..รหัสนักศึกษำ...........................................ภำควิชำ/สำขำวิชำ.......................................... 
ช่ือสถำนประกอบกำร…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...  
ครั้งท่ี...........................วัน/เดือน/ปี..................................................อำจำรย์นิเทศ…………………………………………………………..………………….. 

    Check List :  เอกสำรที่นักศึกษำ ต้องน ำส่งให้กับหน่วยงำนสหกิจศึกษำของคณะ/วิทยำลัย 
         แบบแจ้งรำยละเอยีดที่พักระหว่ำงกำรปฏิบตัิงำนสหกิจศึกษำ          แบบแจ้งแผนกำรปฏิบตัิงำนสหกิจศึกษำ   
         แบบแจ้งรำยละเอยีดงำน ต ำแหน่งงำน ผู้นิเทศงำน                      แบบแจ้งโครงร่ำงรำยงำนกำรปฏิบัติงำน  
      

 

 

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

ประเด็นควำมคดิเห็น 
มำกที่สุด 

(๕) 
มำก 
(๔) 

ปำนกลำง 
(๓) 

น้อย 
(๒) 

น้อยที่สุด 
(๑) 

๑.  ความรับผิดชอบต่อหน้าที่      
     ๑.๑  มีควำมรับผิดชอบต่องำนท่ีได้รับมอบหมำย      
     ๑.๒  ปฏิบัติงำนด้วยควำมกระตือรือร้น      
     ๑.๓  มีกำรปรับปรุงคุณภำพงำนท่ีปฏิบัติอยู่เสมอ      
     ๑.๔  ใช้เวลำในกำรท ำงำนให้เกิดประโยชน์สูงสุด      
     ๑.๕  มีกำรรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนและรำยงำนควำมก้ำวหน้ำ      
๒.  ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน      
     ๒.๑  มีควำมรู้พื้นฐำนเพียงพอต่อกำรปฏิบัติงำน      
     ๒.๒  มีควำมสำมำรถในกำรประยุกต์ใช้ควำมรู้กับงำนท่ีได้รับมอบหมำย      
     ๒.๓  มีควำมสำมำรถในกำรวำงแผนกำรท ำงำนอย่ำงเป็นระบบ      
     ๒.๔  ปฏิบัติงำนได้เป็นไปตำมแผนกำรปฏิบัติงำนสหกิจศึกษำ      
     ๒.๕  ค้นคว้ำหำควำมรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอ      
๓.  คุณลักษณะส่วนบุคคล       
     ๓.๑  ปฏิบัติตำมกฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับของสถำนประกอบกำรโดยเคร่งครัด      
     ๓.๒  ตรงต่อเวลำ      
     ๓.๓  ให้ควำมเคำรพเชื่อฟังผู้บังคับบัญชำ      
     ๓.๔  มีควำมขยัน อดทน สู้งำน      
     ๓.๕  มีคุณธรรม จริยธรรม เช่น ซ่ือสัตย์ สุจริต รักษำควำมลับของสถำนประกอบกำร      
     ๓.๖  มีควำมคิดริเริ่ม สร้ำงสรรค์      
     ๓.๗  มีควำมมั่นใจในตนเอง กล้ำสอบถำม และเสนอควำมคิดเห็นอย่ำงมีเหตุผล      
     ๓.๘  มีบุคลิกภำพและวำงตัวเหมำะสม เช่น กำรแต่งกำย กิริยำวำจำ และวุฒิภำวะ      
     ๓.๙  มีควำมสำมำรถในกำรท ำงำนเป็นทีมร่วมกับผู้อื่น      
     ๓.๑๐ ใช้ทรัพยำกรขององค์กรอย่ำงรู้คุณค่ำ เช่น ไฟฟ้ำ วัสดุส้ินเปลืองต่ำงๆ      

รวมคะแนน      
รวมคะแนนทั้งหมด  

ชี้แจง   โปรดบันทึกหมายเลข ๕, ๔, ๓, ๒, ๑ หรือ – หากไมส่ามารถให้ระดับคะแนนได้ ตามความเหน็ของท่านโดยใช้เกณฑ์การประเมนิค่า             
          ส าหรับระดับความคดิเหน็ดังนี ้  ๕ = มากที่สุด  ๔ = มาก  ๓ = ปานกลาง  ๒ = น้อย  ๑ = น้อยที่สุด 
    
 
 

หน้ำที่ ๒/๓           
ปรับปรุงเมื่อ ๒๒ มค. ๕๗ 
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