
       
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธญับุรี  

    

 

สก ๑๓ 

แบบบันทึกการนิเทศนักศึกษา 
ส ำหรับอำจำรย์นิเทศ 

 สหกิจศึกษำ   ฝึกงำน  ฝึกสอน 
  อื่นๆ ................................................................... 

หมายเลขงาน (Job No.) □□-□-□□-□□□□ 
 
ช่ือสถำนประกอบกำร 
(ภำษำไทย)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………… 
(ภำษำอังกฤษ)................................................................................................................................................................................................... 
ที่อยู่เลขท่ี.........................หมู่บ้ำน/อำคำร..........................................ช้ัน…………ซอย...................................ถนน............................................  
ต ำบล/แขวง.......................................อ ำเภอ/เขต........................................จังหวัด...........................................รหัสไปรษณีย์.......................... 
โทรศัพท…์………………………………… 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. ถึงเวลำ..................น. 
 
 

(ลงช่ือผู้นิเทศงำนสถำนประกอบกำร)........................................................................ 
                                          (……………….………………………..…………………..) 
                                          ต ำแหน่ง .......................................................... 
                                          วันท่ี...............…………………..…..…....................  
 
 
หมายเหตุ :  ๑. กรณีไม่พบนักศึกษำ  ให้อำจำรย์นิเทศเขียนแจ้งหลงัช่ือนักศึกษำ    
     ๒. กรณีไม่พบผู้นิเทศงำน ให้ฝำ่ยบุคคลหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องของสถำนประกอบกำรลงนำมแทนผูน้ิเทศงำน 
 
 
 

หน้ำที่ ๑/๓               
ปรับปรุงเมื่อ 18 พ.ย. 58 

 



       
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธญับุรี  

    

 

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 ำส่งให้กับคณะ/วิทยำลยั 
         แบบแจ้งรำยละเอยีดที่พักระหว่ำงกำรปฏิบตัิงำน            แบบแจ้งแผนกำรปฏิบตัิงำน    
         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  ปฏิบัติงำนได้เป็นไปตำมแผนกำรปฏิบัติงำน       
     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 18 พ.ย. 58 



       
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธญับุรี  

    

 

สก ๑๓ 

 
ส่วนที่ ๒   แบบสอบถามนักศึกษาเกี่ยวกับสถานประกอบการ  
              ให้นักศึกษำท ำแบบสอบถำมนี้หลังเสร็จสิ้นกำรปฏิบัติงำน (ใช้เอกสำรนี้ ๑ แผ่น ส ำหรับนกัศึกษำ ๑ รำย) 

  ช่ือสถำนประกอบกำร…………………………………………………………………………………………………….............................................  
  นักศึกษำปฏิบัติงำน ภำคกำรศึกษำท่ี…………………………………...ปีกำรศึกษำ.......................................................  

ชี้แจง   โปรดบันทึกหมำยเลข ๕, ๔, ๓, ๒, ๑ หรือ – หำกไมส่ำมำรถให้ระดับคะแนนได้ ตำมควำมเหน็ของนักศึกษำโดยใช้เกณฑ์กำร
ประเมินค่ำส ำหรับระดับควำมคิดเห็น ดังนี้ ๕ = มำกที่สุด  ๔ = มำก  ๓ = ปำนกลำง  ๒ = น้อย  ๑ = น้อยที่สุด   

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

ประเด็นควำมคดิเห็น มำกที่สุด 
(๕) 

มำก 
(๔) 

ปำนกลำง 
(๓) 

น้อย 
(๒) 

น้อยที่สุด 
(๑) 

๑. ความเข้าใจในปรัชญาของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของผู้นิเทศงาน      
๒. การจัดการ และสนับสนุนการปฏิบัติงาน      

๒.๑  กำรประสำนงำนด้ำนกำรจัดกำรดูแลนักศึกษำภำยในสถำนประกอบกำร
ระหว่ำงฝ่ำยบุคคลและผู้นิเทศงำน 

     

๒.๒  กำรให้ค ำแนะน ำดูแลนักศึกษำของฝ่ำยบุคคล (กำรปฐมนิเทศกำรแนะน ำ
ระเบียบวินัย กำรลำงำน สวัสดิกำร)  

     

๒.๓  บุคลำกรในสถำนประกอบกำร ให้ควำมสนใจสนับสนุนและให้ควำม         
เป็นกันเองกับนักศึกษำ 

     

๒.๔  ควำมพร้อมของอุปกรณ์เครื่องมือส ำหรับนักศึกษำ      
๒.๕  มีค่ำตอบแทนและ/หรือจัดสวัสดิกำร (ท่ีพัก อำหำร รถรับส่ง ฯลฯ)                   

ให้นักศึกษำอย่ำงเหมำะสม 
     

๓. ลักษณะงานท่ีมอบหมายให้นักศึกษาปฏิบัติ        
๓.๑  ควำมเหมำะสมของปริมำณงำน      
๓.๒  ควำมเหมำะสมของคุณภำพงำน       
๓.๓  งำนท่ีได้รับมอบหมำยตรงกับสำขำวิชำเอกของนักศึกษำ      
๓.๔  งำนท่ีได้รับมอบหมำยตรงกับสถำนประกอบกำรเสนอไว้      
๓.๕  งำนท่ีได้รับมอบหมำยตรงกับควำมสนใจของนักศึกษำ       

๔. การมอบหมายงานและนิเทศงานของผู้นิเทศงาน      
๔.๑  มีผู้นิเทศงำนดูแลนักศึกษำตลอดระยะเวลำกำรปฏิบัติงำน      
๔.๒  ผู้นิเทศงำนมีควำมรู้และประสบกำรณ์วิชำชีพเพียงพอ        
๔.๓  ผู้นิเทศงำนมีเวลำให้ค ำปรึกษำด้ำนกำรปฏิบัติงำนแก่นักศึกษำ      
๔.๔  ผู้นิเทศงำนมีควำมใส่ใจในกำรสอนงำนแก่นักศึกษำ       
๔.๕  ผู้นิเทศงำนให้ควำมส ำคัญต่อกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนและกำรเขียน

รำยงำนของนักศึกษำ 
     

๔.๖  ผู้นิเทศงำนมีกำรจัดท ำแผนกำรปฏิบัติงำนตลอดระยะเวลำกำรปฏิบัติงำน                
๕. สรุปคุณภาพโดยรวมของสถานประกอบการส าหรับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ      

รวมคะแนน      
รวมคะแนนทั้งหมด  

หน้ำที่ ๓/๓             
ปรับปรุงเมื่อ 18 พ.ย. 58 

 


