
 ศูนย์สหกิจศึกษาและจัดหางาน   สถาบันเทคโนโลยไีทย - ญ่ีปุ่ น 
               Co-operative Education and Career Center 

แบบบันทกึการนิเทศงานสหกจิศึกษา/ ฝึกงาน 
 

ค ำช้ีแจง   เอกสำรประกอบกำรนิเทศงำนหมำยเลข 1 ประกอบดว้ย 3 ส่วน ดงัน้ี (1).แบบบนัทึกการนิเทศงานสหกิจศึกษา 
(2).แบบประเมินสถานประกอบการ (3).แบบประเมินนักศึกษา  โปรดบนัทึกหมำยเลข 5, 4, 3, 2, 1 หรือ – ตำมควำมเห็นของท่ำน           
ในแต่ละหวัขอ้กำรประเมิน โดยใชเ้กณฑก์ำรประเมินค่ำส ำหรับระดบัควำมคิดเห็น ดงัน้ี 
 

  5   หมำยถึง   เห็นดว้ยกบัขอ้ควำมนั้นมำกท่ีสุด      หรือเหมำะสมมำกที่สุด 
  4   หมำยถึง   เห็นดว้ยกบัขอ้ควำมนั้นมำก              หรือเหมำะสมมำก 
  3   หมำยถึง   เห็นดว้ยกบัขอ้ควำมนั้นปำนกลำง     หรือเหมำะสมปำนกลำง 
  2   หมำยถึง   เห็นดว้ยกบัขอ้ควำมนั้นนอ้ย              หรือเหมำะสมน้อย 
  1   หมำยถึง   เห็นดว้ยกบัขอ้ควำมนั้นนอ้ยท่ีสุด      หรือเหมำะสมนอ้ยที่สุด 
  -   หมำยถึง  ไม่สำมำรถใหร้ะดบัคะแนนได ้เช่น ไม่มีควำมเห็น ไม่มีขอ้มูล  ไม่ตอ้งกำรประเมิน  เป็นตน้  
 
 
 
 
 
 
 
รายนามนักศึกษาที่ได้รับการนิเทศ ณ สถานประกอบการแห่งน้ี 

1._________________________________รหสัน.ศ_________________สำขำวิชำ_______________________ 
2._________________________________รหสัน.ศ_________________สำขำวิชำ_______________________ 
3._________________________________รหสัน.ศ_________________สำขำวิชำ_______________________ 
4._________________________________รหสัน.ศ._________________สำขำวิชำ_______________________ 
5._________________________________รหสัน.ศ_________________สำขำวิชำ_______________________ 
6._________________________________รหสัน.ศ_________________สำขำวิชำ_______________________ 
7._________________________________รหสัน.ศ_________________สำขำวิชำ_______________________ 
8._________________________________รหสัน.ศ_________________สำขำวิชำ_______________________ 
9._________________________________รหสัน.ศ_________________สำขำวิชำ_______________________ 
10.________________________________รหสัน.ศ_________________สำขำวิชำ_______________________ 

 
ลงช่ือ............................................................... 
     (_________________________________) 
 

     อาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษาผู้นิเทศงาน 
วนัที่นิเทศ........................................................ 

รำยนำมคณำจำรยผ์ูร่้วมนิเทศ 
1.____________________________ 
2.____________________________ 
3.____________________________ 

                                  CCC- Co 08  

  
 

แบบ
บันทึกการ
นิเทศ
งานสหกิจ
ศึกษา   

ส าหรับอาจารย์นิเทศ  

ช่ือสถำนประกอบกำร (ไทย หรือ องักฤษ)__________________________________________________________________ 
ประเภทสถำนประกอบกำร_____________________________________________________________________________ 
สถำนท่ีตั้ง __________________________________________________________________________________________ 
โทรศพัท_์____________________  ____โทรสำร___________________________Mail____________________________ 



 
 

 
หัวข้อการประเมิน 

ระดับความ 
คดิเห็น 

(1-5 หรือ -) 

 
ความเห็นเพิ่มเติม 

1. ความเข้าใจในวัตถุประสงค์ของงานสหกิจศึกษา/ ฝึกงาน 
   1.1  ผูบ้ริหำรของสถำนประกอบกำร 

  

   1.2  ฝ่ำยทรัพยำกรบุคคล   

   1.3 พนกังำนที่ปรึกษำ (Job Supervisor)   

2. การจัดการ และสนับสนุน 
  2.1 กำรประสำนงำนดำ้นกำรจดักำรดูแลนกัศึกษำภำยใน 
        สถำนประกอบกำร ระหวำ่งฝ่ำยบุคคลและ Job Supervisor 

  

  2.2 กำรใหค้  ำแนะน ำดูแลนกัศึกษำของฝ่ำยบริหำรบุคคล 
        (กำรปฐมนิเทศ กำรแนะน ำระเบียบวินยั กำรลำงำน  
        สวสัดิกำร กำรจ่ำยตอบแทน)  

  

   2.3 บุคลำกรในสถำนประกอบกำร ใหค้วำมสนใจสนบัสนุน 
         และมีกำรสอนงำนใหก้บันกัศึกษำ 

  

3. งานที่นักศึกษาได้รับมอบหมาย 
   3.1 ปริมำณงำนที่นกัศึกษำไดรั้บมอบหมำย 

  

   3.2 คุณลกัษณะงำน (Job description)   

   3.3 งำนที่ไดรั้บมอบหมำยตรงกบัสำขำวิชำเอกของนกัศึกษำ   
   3.4 งำนที่ไดรั้บมอบหมำยตรงกบัที่บริษทัเสนอไว ้   
   3.5 งำนที่ไดรั้บมอบหมำยตรงกบัควำมสนใจของนกัศึกษำ   
4. การมอบหมายงานและนิเทศงาน ของ Supervisor 
   4.1 มี Supervisor ดูแลนกัศึกษำตั้งแต่วนัแรกท่ีเขำ้งำน 

  

   4.2 ควำมรู้และประสบกำรณ์วิชำชีพของ Supervisor   
   4.3 เวลำที่ Supervisor ใหแ้ก่นกัศึกษำดำ้นกำรปฏิบติังำน   
   4.4 เวลำที่ Supervisor ใหแ้ก่นกัศึกษำดำ้นกำรเขียนรำยงำน   
   4.5 ควำมสนใจของ Supervisor ต่อกำรสอนงำน และมอบหมำยงำน   
   4.6 กำรใหค้วำมส ำคญัต่อรำยงำนสหกิจศึกษำของนกัศึกษำ    
   4.7 กำรใหค้วำมส ำคญัต่อกำรประเมินผลกำรปฏิบติังำน   
   4.8 ควำมพร้อมของอุปกรณ์เคร่ืองมือส ำหรับนกัศึกษำในกำรเขk้ 
        ปฎิบติังำนในสถำนประกอบกำร (กรณีมีกำรเขำ้ปฏิบติังำนใน Lab  
        หรือShopในโรงงำน) 

  

  4.9 กำรจดัท ำแผนปฏิบติังำนตลอดระยะเวลำของกำรปฏิบติังำน   

5. สรุปคุณภาพโดยรวมของสถานประกอบการแห่งน้ีส าหรับสหกิจศึกษา/ 
ฝึกงาน 

 
 
 
 

 

 

                  ส าหรับการประเมนิสถานประกอบการ 

 

ส าหรับอาจารย์นิเทศ (ส่วนที่ 1) 
 

  
 

แบบ
บันทึกการ
นิเทศ
งานสหกิจ
ศึกษา   

       ศูนย์สหกิจศึกษาและจัดหางาน   สถาบันเทคโนโลยไีทย – ญ่ีปุ่ น 
                    Co-operative Education and Career Center 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
ชื่อนกัศึกษา_________________________________________สาขาวิชา_________________________________________ 

 
ห้วข้อการประเมิน 

คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ประเมิน 

 
ความเห็นเพิ่มเติม 

1. บุคลิกภำพ (น่ำเช่ือถือ, มัน่ใจตนเอง) 10   
2. มนุษยส์ัมพนัธ์และร่วมงำนกบัผูอ้ื่นไดดี้ 10   
3. ควำมตั้งใจในกำรท ำงำน 15   
4. กำรรักษำระเบียบวินยั 10   
5. กำรตรงต่อเวลำ 10   
6. กำรแต่งกำยเรียบร้อยและเหมำะสม 10   
7. ควำมรับผิดชอบต่องำนที่ไดรั้บมอบหมำย 15   
8. ควำมรู้/ควำมสำมำรถพื้นฐำนทำงทฤษฎี 15   
9. ควำมสำมำรถ/ควำมถนดัในภำคปฏิบติั 15   
10. ทกัษะทำงดำ้นภำษำ 10   
11. กำรแกไ้ขปัญหำในกำรท ำงำน 10   
12. ศกัยภำพในกำรพฒันำตนเอง 10   

13. กำรใฝ่รู้ กำรเรียนรู้งำน พฒันำกำร 

      ที่ไดรั้บมอบหมำย 
10   

รวม 150   

คะแนนเต็ม 150 คะแนน  คดิเป็น 25%     25%   
 
จุดเด่น หรือขอ้ควรปรบัปรุงของนกัศึกษา หรือขอ้เสนอแนะเพื่อการน ามาพฒันาหลกัสูตรการเรียนการสอนของสถาบนัฯ   

(โปรดระบุ) 

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________ 

 
 
 

                         ศูนยส์หกิจศึกษาและจดัหางาน   สถาบนัเทคโนโลยไีทย - ญี่ปุ่น 

Co-operative Education and Career Center 

             1771/1 ถนนพฒันาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 โทร 02-763-2750  Fax: 02-763-2754 

ส าหรับการประเมินนักศึกษา (1 แผ่นส ำหรับนกัศึกษำ 1 รำย) 

ส าหรับอาจารย์นิเทศ (ส่วนที่ 2) 
 

     
 

แบบบันทึก
การนิเทศ
งานสหกิจ
ศึกษา   

ช่ือสถานประกอบการ (ไทย หรือ อังกฤษ)__________________________________________________________________ 

สถำนท่ีตั้ง __________________________________________________________________________________________ 


