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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

แบบบันทึกการนิเทศงานสหกิจศึกษา
(ผู้ให้ข้อมูล: คณาจารย์นิเทศและผู้นิเทศงานในสถานประกอบการ)
ชื่อสถานประกอบการ
สถานที่ตั้ง ณ อาเภอ/เขต
จังหวัด
โทรศัพท์
โทรสาร
รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับการนิเทศงานในสถานประกอบการแห่งนี้
1
รหัสนักศึกษา
2
รหัสนักศึกษา
3
รหัสนักศึกษา
4
รหัสนักศึกษา
5
รหัสนักศึกษา
ลงชื่อ

ลงชื่อ
(………………………………………………)
ผู้นิเทศงานในสถานประกอบการ

(……………………………………………………)
คณาจารย์นิเทศ

วันที่.........เดือน.................พ.ศ...........

วันที่.........เดือน.................พ.ศ...........

รายชื่อคณาจารย์ผู้ร่วมนิเทศ
ลงชื่อ........................................................
ลงชื่อ........................................................
ลงชื่อ........................................................

นักศึกษาผู้รับการนิเทศงาน
ลงชื่อ.............................................................
ลงชื่อ.............................................................
ลงชื่อ.............................................................
ลงชื่อ............................................................
ลงชื่อ............................................................
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คาชี้แจง
โปรดบัน ทึกหมายเลข 5, 4, 3, 2, 1, หรือ – ตามความคิดเห็นในแต่ละหัวข้อการประเมิน โดยใช้
เกณฑ์การประเมินค่าสาหรับระดับความคิดเห็น ดังนี้
5 หมายถึง เห็นด้วยมากที่สุด หรือเหมาะสมมากที่สุด
4 หมายถึง เห็นด้วยมาก หรือเหมาะสมมาก
3 หมายถึง เห็นด้วยปานกลางหรือเหมาะสมมากปานกลาง
2 หมายถึง เห็นด้วยกับข้อความนั้นน้ อย หรือเหมาะสมน้อย
1 หมายถึง เห็นด้วยกับข้อความนั้นน้อยที่สุด หรือเหมาะสมน้อยที่สุด
- หมายถึง ไม่มีความเห็นด้วย / ไม่มีข้อมูล / ไม่ต้องการประเมิน
ส่วนที่ 1 สาหรับการประเมินสถานประกอบการ
(ให้คณาจารย์นิเทศสอบถามนักศึกษาเพื่อกรอกระดับความคิดเห็นของนักศึกษาตามหัวข้อต่อไปนี้)
ระดับความคิดเห็น
หัวข้อการประเมิน
5
4
3
2
1
1. การจัดการและสนับสนุน
1.1 การประสานงานด้า นการจัด การดูแ ล
นักศึกษาในสถานประกอบการ ระหว่างบุคคล และ
ผู้นิเทศงานในสถานประกอบการ
1.2 การให้ค าแนะน าดูแ ลนัก ศึก ษาของฝ่า ย
บุคคล(การปฐมนิเทศ การแนะนาระเบียบวินัย การ
ลางาน สวัสดิการ การจ่ายค่าตอบแทน)
1.3 บุค ลากรในสถานประกอบการ ให้ค วาม
สนใจสนับสนุนและให้ความเป็นกันเองกับนักศึกษา
2. ปริมาณงานและคุณภาพงานที่นักศึกษา
ได้รับมอบหมาย
2.1ปริมาณงานที่ได้รับมอบหมาย
2.2คุณลักษณะงาน
2.3งานที่ได้รับ มอบหมายตรงกับ สาขาวิช าเอก
ของนักศึกษา
2.4 งาน ที ่ไ ด้ร ับ ม อ บ ห ม ายต รงกับ ที ่ส ถาน
ประกอบการเสนอไว้
2.5 งานที ่ไ ด้ร ับ มอบหมายตรงกับ ความสนใจ
ของนักศึกษา
2.6 ความเหมาะสมของหัวข้อรายงานที่นักศึกษา
ได้รับ
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หัวข้อการประเมิน

5

ระดับความคิดเห็น
4
3
2

1

3. การมอบหมายงานและนิเ ทศงานของผู้น ิเ ทศ
งานใน
สถานประกอบการ
3.1 มีผู้นิเทศงานในสถานประกอบการดูแล
นักศึกษาตั้งแต่วันแรกที่เข้าทางาน
3.2 ความรู้และประสบการณ์วิชาชีพของผู้นิเทศ
งานในสถานประกอบการ
3.3 เวลาที่ผู้นิเทศงานในสถานประกอบการ
ให้แก่นักศึกษาด้านการปฏิบัติงาน
3.4 เวลาที่ผู้นิเทศงานในสถานประกอบการ
ให้แก่นักศึกษาด้านการเขียนรายงาน
3.5 ความสนใจของผู้นิเทศงานในสถาน
ประกอบการต่อการสอนงานและสั่งงาน
3.6 การให้ความสาคัญต่อการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานและเขียนรายงานของผู้นิเทศงานใน
สถานประกอบการ
3.7 การจัดทาแผนปฏิบัติงานตลอดระยะเวลา
ของการปฏิบัติงานให้กับนักศึกษา
4.สรุปคุณภาพโดยรวมของสถานประกอบการ
แห่งนี้
ข้อเสนอแนะ
............................................................................................................................. .................................
.................................................................................................. ............................................................
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ส่วนที่ 2 สาหรับการประเมินนักศึกษา (1 แผ่น สาหรับนักศึกษา 1 ราย ต่อการนิเทศ 1 ครั้ง)
(ให้ค ณาจารย์น ิเ ทศสอบถามผู้น ิเ ทศงานในสถานประกอบการ เพื่อ บัน ทึก ระดับ ความคิด เห็น เกี่ย วกับ
นักศึกษาตามหัวข้อต่อไปนี้)
ชื่อ-สกุล (นักศึกษา)
สาขาวิชา
การนิเทศครั้งที่
ระดับความคิดเห็น
หัวข้อการประเมิน
5
4
3
2
1
1. การพัฒนาตนเอง
1.1 บุคลิกภาพ
1.2 วุฒิภาวะ
1.3 การปรับตัว
1.4 การเรียนรู้
1.5 การแสดงความคิดเห็น
1.6 มนุษยสัมพันธ์
1.7 ทัศนคติ
2. การแสดงความมีส่วนร่วมกับองค์กร
3. ความประพฤติ คุณธรรม จริยธรรม
และการปฏิบัติตามระเบียบวินัยของ
องค์กร การลางาน การขาดงาน
การแต่งกาย
4. ความรู้ความสามารถพื้นฐานที่จาเป็น
ต่อการ
ป ฏิบ ัต ิง าน ที ่ไ ด้ร ับ มอ บ ห ม ายให้
สาเร็จ
5. ความก้าวหน้าของการจัดทารายงาน
ความคิดเห็นเพิ่มเติม
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ใส่ภาพกิจกรรมการนิเทศ
ภาพที่1

ใส่ภาพกิจกรรมการนิเทศ
ภาพที่2

ภาพถ่าย กิจกรรมการนิเทศนักศึกษา ครั้ง ที่ 1
(ประกอบด้วยคณาจารย์นิเทศ นักศึกษา และผู้นิเทศงานในสถานประกอบการ)
โปรดส่งคืนเจ้าหน้าที่สหกิจศึกษาประจาสาขาวิชา ภายหลังเสร็จสิ้นการนิเทศงานของนักศึกษา
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ส่วนที่ 3 สาหรับการประเมิน สถานประกอบการ (1 แผ่น สาหรับนักศึกษา 1 ราย ต่อการนิเทศ 1 ครั้ง)
(เพื่อบันทึกระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับนักศึกษาตามหัวข้อต่อไปนี้)
 หัวหน้าแผนกประสานงานกับสถานประกอบการ  อาจารย์นิเทศ
 นักศึกษา
 อื่นๆ (ระบุ)...................................................
ชื่อ-ที่อยู่(สถานประกอบ)
สาขาวิชา
คณะ
 ภาคการศึกษาที่ 1 (ส.ค.-ธ.ค.)  ภาคการศึกษาที่ 2 (ม.ค.- พ.ค.)
 ตลอดปีการศึกษา (ภาคการศึกษาที่ 1 และ 2)
ระดับความคิดเห็น
หัวข้อการประเมิน
5 4 3 2 1
1. สถานประกอบการให้การส่งเสริมสนับสนุนรับนักศึกษาเข้าฝึกงาน /
สหกิจศึกษา / ฝึกประสบการณ์
2.พนัก งานที่ป รึก ษาให้ค วามร่ว มมือ /ประสานงาน /รับ ผิด ชอบการปฏิบัติงาน
ของนักศึกษาตลอดระยะเวลาที่คณะบริหารธุรกิจกาหนด
3. งานที่มอบหมายให้นักศึกษาปฏิบัติตรงตามสาขาวิชาเอกของนักศึกษา
4.สภาพแวดล้อม สวัสดิการและความปลอดภัยระหว่างการฝึกงาน
5.การให้ความร่วมมือและอานวยความสะดวกในการนิเทศนักศึกษาฝึกงาน
ความคิดเห็นเพิ่มเติม
ค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็น

= .......................................

(เกณฑ์ก ารประเมิน สถานประกอบการ จะพิจ ารณาสถานประกอบการที่มีค่าเฉลี่ย ระดับ ความคิด เห็น
ตั้งแต่ 3.0 ขึ้นไป)
สรุปผลการประเมิน
 ผ่าน

 ไม่ผ่าน
ลงชื่ อ……………………………………….ผูป้ ระเมิน
ตาแหน่ง........................................................

