
สหกิจศึกษา  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 
 

แบบแจ้งยนืยนัการนิเทศนักศึกษาสหกจิศึกษา 
 

ช่ือสถานประกอบการ..................................................................................................................................................... 
หัวข้อทีจ่ะหารือในระหว่างการนิเทศ  ไดแ้ก่ 

 1.  หนา้ท่ีท่ีมอบหมายใหน้กัศึกษาปฏิบติั  และแผนการปฏิบติังานตลอดระยะเวลาปฏิบติังาน 

 2.  การพฒันาตนเองของนกัศึกษา 
 3.  หวัขอ้รายงานและโครงร่างรายงาน 

 4.  รับฟังความคิดเห็นจากสถานประกอบการเร่ืองรูปแบบและปรัชญาของสหกิจศึกษา 
 5.  ปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในช่วงระยะเวลาท่ีปฏิบติังานผา่นมา 
ขั้นตอนการนิเทศ 

 1.  ขอพบนกัศึกษาก่อนโดยล าพงั  วนัท่ี..........(วนัท่ีเขา้พบนกัศึกษา)...........เวลา...........................น. 
 2.  ขอพบ Job Supervisorโดยล าพงั วนัท่ี..........(วนัท่ีเขา้พบนกัศึกษา)...........เวลา...........................น. 
 3.  เยีย่มชมสถานประกอบการ (แลว้แต่ความเหมาะสมและความสะดวกของสถานประกอบการ) 
อาจารย์ผู้นิเทศสหกจิศึกษาของมหาวทิยาลยัฯ ประกอบดว้ย 
 1...................(ช่ืออาจารยนิ์เทศ).....................ต าแหน่ง................(อาจารย)์...............ลงช่ือ.............................. 
 2....................................................................ต าแหน่ง...............................................ลงช่ือ.............................. 
 
 

สถานประกอบการไดรั้บทราบก าหนดการนิเทศงานนกัศึกษาสหกิจศึกษา  ในวนัท่ี..........................เวลา.................น. 
(....อาจารยนิ์เทศติดต่อใหน้กัศึกษาแจง้ก าหนดการล่วงหนา้ใหก้บัสถาประกอบการทราบ ....) 

ตลอดจนขั้นตอนรายละเอียดการนิเทศดงักล่าวขา้งตน้โดยชดัเจนแลว้  และขอแจง้ให้งานสหกิจศึกษาทราบวา่ 
  (     )  ยนิดีตอ้นรับอาจารยนิ์เทศสหกิจศึกษาในวนัและเวลาดงักล่าว 
  (     )  ไม่สะดวกท่ีจะตอ้นรับในวนัและเวลาดงักล่าว  และขอแจง้วนัเวลาท่ีสะดวก  ดงัน้ี 

    วนัท่ี......................................................เวลา.......................................หรือ 
    วนัท่ี......................................................เวลา....................................... 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

ลงช่ือ.....(ลายเซ็นพนกังานท่ีปรึกษา/สถานประกอบการ)...... 
      (..............................................................) 

ต าแหน่ง............................................................... 
วนัท่ี.............../......................../............... 
 

........................................................................................................................................................................................ 
หมายเหตุ    ขอความกรุณาส่งแบบยนืยนัการนิเทศงานฯ ฉบับนี ้ ทางโทรสาร / e-mail........................................ด้วย  และขอขอบคุณ 
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สหกิจศึกษา  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 
 

แบบบันทึกการนิเทศสหกจิศึกษา 
........................................................................................................................................................................................ 

 

ช่ือสถานประกอบการ (ไทย หรือ องักฤษ)..................................................................................................................... 
สถานท่ีตั้ง  ณ  อ าเภอ/เขต.......................................................................จงัหวดั............................................................. 
โทรศพัท.์............................................................โทรสาร(ถา้มี)............................................................ 
รายนามนกัศึกษาท่ีไดรั้บการนิเทศสหกิจศึกษาในสถานประกอบการแห่งน้ี (ลงช่ือใหเ้หมือนกนัทุกคร้ัง) 

ช่ือ -นามสกุล 
(ตวัอกัษรบรรจง) 

สาขาวชิา ลายมือช่ือ 

1........................ช่ือนกัศึกษา............................ ......................................................... ...............ลายเซ็น นศ................. 
2........................ช่ือนกัศึกษา............................ ......................................................... ...............ลายเซ็น นศ................. 
3....................................................................... ......................................................... ................................................... 
4....................................................................... ......................................................... ................................................... 
5....................................................................... ......................................................... ................................................... 
6....................................................................... ......................................................... ................................................... 
7....................................................................... ......................................................... ................................................... 
8....................................................................... ......................................................... ................................................... 
9....................................................................... ......................................................... ................................................... 
10...................................................................... ......................................................... ................................................... 
 

(ลงช่ือ).............(ลายเซ็น อาจารยนิ์เทศ)............. 
           (.............................................................) 
                อาจารยนิ์เทศนกัศึกษาสหกิจศึกษา 
          วนัท่ี.............../......................./............... 

                                                 เวลา....................................น.   
 
(ลงช่ือพนกังานท่ีปรึกษา).....(ลายเซ็นพนกังานท่ีปรึกษา/สถานประกอบการ)...... 
(นาย/นาง/นางสาว........................................................................) 
วนัท่ี................/......................../.................. 
 
หมายเหตุ :  1.  กรณีไม่พบนกัศึกษา  ใหอ้าจารยนิ์เทศเขียนแจง้ในช่องลายมือช่ือนกัศึกษา 
      2.  กรณีไม่พบพนกังานท่ีปรึกษา  ใหฝ่้ายบุคคลหรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งของสถานประกอบการลงนามแทน 
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สหกิจศึกษา  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 

ส่วนที ่1แบบสอบถามนักศึกษาเกีย่วกบัสถานประกอบการ  (นกัศึกษาเป็นผูป้ระเมิน) 
 (ส าหรับการนิเทศคร้ังท่ี 1  และ คร้ังสุดทา้ย  เท่านั้น  และ 1  แผน่ส าหรับนกัศึกษา 1 ราย) 

    มาก 
(3) 

ปานกลาง 
(2) 

นอ้ย 
(1) 

             หมายเหตุ 

1.  ความเข้าใจในปรัชญาของสหกจิศึกษา     
1.1  เจา้หนา้ท่ีระดบับริหาร / ฝ่ายบุคคล     
     1.2  พนกังานท่ีปรึกษา (Job Supervisor)     
2.  การจัดการ  และสนับสนุน     
     2.1  การประสานงานดา้นการจดัการดูแลนกัศึกษา 
ภายในสถานประกอบการระหวา่งฝ่ายบุคคล 
และพนกังานท่ีปรึกษา 
     2.2  การใหค้  าแนะน าดูแลนกัศึกษาของฝ่ายบริหาร 
            บุคคล  (การปฐมนิเทศ การแนะน าระเบียบวนิยั   
            การลางาน  สวสัดิการการจ่ายตอบแทน) 
     2.3  บุคลากรในสถานประกอบการใหค้วามสนใจ 
            สนบัสนุน และใหค้วามเป็นกนัเองกบันกัศึกษา 

    

3.  ปริมาณงานทีนั่กศึกษาได้รับมอบหมาย     
4.  คุณภาพงาน     
     4.1  ความเหมาะสมของคุณลกัษณะงาน 
            (Job description) 
4.2  งานท่ีไดรั้บมอบหมายตรงกบัสาขาวชิาเอก 
     4.3  งานท่ีไดรั้บมอบหมายตรงกบัท่ีบริษทัฯเสนอไว  ้
     4.4  งานท่ีไดรั้บมอบหมายตรงกบัความสนใจ 
            ของนกัศึกษา 
     4.5  ความเหมาะสมของหวัขอ้รายงานท่ีนกัศึกษาไดรั้บ 

    

5.  การมอบหมายงานและนิเทศงาน ของพนักงาน 
     ทีป่รึกษา 

    

     5.1  มีพนกังานท่ีปรึกษาดูแลนกัศึกษาตั้งแต่วนัแรก 
            ท่ีเขา้งาน 
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สหกิจศึกษา  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 
 

    มาก 
(3) 

  พอใจ 
(2) 

  นอ้ย 
 (1) 

             หมายเหตุ 

     5.2  ความรู้และประสบการณ์วชิาชีพของพนกังาน 
            ท่ีปรึกษา 
     5.3  เวลาท่ีพนกังานท่ีปรึกษาใหแ้ก่นกัศึกษา 
            ดา้นการปฏิบติังาน 
     5.4  เวลาท่ีพนกังานท่ีปรึกษาใหแ้ก่นกัศึกษา 
            ดา้นการเขียนรายงาน 
     5.5  ความสนใจของพนกังานท่ีปรึกษาต่อ 
            การสอนงาน  และสั่งงาน 
     5.6  การใหค้วามส าคญัต่อการประเมินผล 
            การปฏิบติังานและเขียนรายงานของพนกังาน 
ท่ีปรึกษา 
     5.7  ความพร้อมของอุปกรณ์เคร่ืองมือส าหรับ 
            นกัศึกษา 
     5.8  การจดัท าแผนปฏิบติังานตลอดระยะเวลา 
            ของการปฏิบติังาน 

    

6.  สรุปคุณภาพโดยรวมของสถานประกอบการนี้ 
     ส าหรับสหกจิศึกษา 

    

รวมคะแนน     
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สหกิจศึกษา  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 
 

ส่วนที ่2  ส าหรับอาจารย์นิเทศสหกจิศึกษาประเมนินักศึกษา 
(ส าหรับการนิเทศทุกคร้ัง 1 แผน่ส าหรับนกัศึกษา 1 ราย) 

 

ช่ือนกัศึกษา..................................................................................สาขาวชิา.................................................................. 
 

ช้ีแจง  โปรดบนัทึกหมายเลข 5, 4, 3, 2, 1 หรือ -  ตามความเห็นของท่าน  โดยใชเ้กณฑก์ารประเมินค่าส าหรับระดบัความคิดเห็นดงัน้ี 
5  หมายถึง  เห็นดว้ยกบัความนั้นมากท่ีสุด หรือเหมาะสมมากท่ีสุด 4  หมายถึง  เห็นดว้ยกบัขอ้ความนั้นมาก หรือเหมาะสมมาก   
 3  หมายถึง  เห็นดว้ยกบัขอ้ความนั้นปานกลาง หรือเหมาะสมปานกลาง         2  หมายถึง  เห็นดว้ยกบัขอ้ความนั้นนอ้ย หรือเหมาะสมนอ้ย 
1  หมายถึง  เห็นดว้ยกบัขอ้ความนั้นนอ้ยท่ีสุด หรือเหมาะสมนอ้ยท่ีสุด   
 

                              หัวข้อการประเมิน    ระดับความคิดเห็น 
(1 - 5 ) 

            หมายเหตุ 

1.  การพฒันาตนเอง 
     1.1  บุคลิกภาพ 

  

     1.2  วฒิุภาวะ   
     1.3  การปรับตวั   
     1.4  การเรียนรู้   
     1.5  การแสดงความคิดเห็น  การแสดงออก   
     1.6  มนุษยสัมพนัธ์   
     1.7  ทศันคติ   
2.  การแสดงความมีส่วนร่วมกบัองคก์ร   
3.  ความประพฤติ  คุณธรรม  จริยธรรม  และการปฏิบติั 
     ตามระเบียบวนิยัขององคก์ร  เช่น  การลา  การขาดงาน 
     การแต่งกาย 

  

4.  ความรู้  ความสามารถพื้นฐานท่ีจ าเป็นต่อการปฏิบติังาน 
     ท่ีไดรั้บมอบหมายใหส้ าเร็จ 

  

5.  ความกา้วหนา้ของการจดัท ารายงาน (Work Term Report)   
รวม   

 
 

ความคิดเห็นเพิ่มเติม
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................ 
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สหกิจศึกษา  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 

ส่วนที ่3  แบบแจ้งการออกนิเทศนักศึกษา (ส าหรับอาจารย์) 
(เอกสาร  1  ใบ  ต่อการแจง้ออกนิเทศ  1  วนั) 

 

วนัท่ี.............................................................. 
 

เร่ือง  แจง้วนัในการออกนิเทศนกัศึกษาสหกิจศึกษา  ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ  

เรียน.........คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ............. 
 

 ตามท่ีขา้พเจา้.....................................................................อาจารยป์ระจ าสาขาวชิา.......................................... 
คณะ..............................................................................................ไดรั้บการแต่งตั้งใหเ้ป็นอาจารยนิ์เทศนกัศึกษาสหกิจศึกษา 
ภาคเรียนท่ี.......1....../.......2561.........  ซ่ึงในวนั.........(ใชไ้ด ้1 วนั)..........ท่ี...........เดือน.......................พ.ศ.................. 
ขา้พเจา้ขอออกนิเทศนกัศึกษา  ณ  สถานประกอบการ  ดงัต่อไปน้ี 
1).............................................................................................................จงัหวดั............................................................ 
2).............................................................................................................จงัหวดั............................................................ 
 จึงขอไม่เซ็นช่ือมาปฏิบติังานเพื่อไปนิเทศในวนัดงักล่าว  ทั้งน้ีเป็นการออกนิเทศ    ในตาราง     นอกตาราง 
 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
        ลงช่ือ............................................  
         (...................................................) 
        อาจารยนิ์เทศนกัศึกษาสหกิจศึกษา 
 
 

รับทราบ     รับทราบ 
ลงช่ือ...........................................................    ลงช่ือ...........................................................  
         (นางสาวสร้อยสุดา แสงจนัทร์)              (.......................................................) 

     หวัหนา้งานบุคลากร                                         หวัหนา้สาขาวชิา 
 

       รับทราบ 
        ลงช่ือ...........................................................  
                  (.......................................................) 

                                                           รองคณบดีฝ่ายวชิาการและวจิยั 
 

หมายเหตุ  ให้อาจารย์นิเทศสหกจิศึกษาส่งแบบแจ้งการออกนิเทศไปยงัแผนกบุคลากรล่วงหน้าก่อนออกนิเทศอย่างน้อย  2  วนั  และ 
   ใช้เอกสาร  1  ใบ  ต่อการแจ้งออกนเิทศ  1  วนั 
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สหกิจศึกษา  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 
 

แบบประเมินรายงานนักศึกษาสหกจิศึกษา 

........................................................................................................................................................................................ 
ค าช้ีแจง 

1. ผูใ้หข้อ้มูลในแบบประเมินน้ีตอ้งเป็นอาจารยนิ์เทศนกัศึกษาสหกิจศึกษา 
2. แบบประเมินผลน้ีมีทั้งหมด 14 ขอ้  โปรดใหข้อ้มูลครบทุกขอ้  เพื่อความสมบูรณ์ของการประเมินผล  
3. โปรดใหค้ะแนนในช่อง   ในแต่ละหวัขอ้การประเมิน  หากไม่มีขอ้มูลใหใ้ส่เคร่ืองหมาย – และโปรด

ใหค้วามคิดเห็นเพิ่มเติม (ถา้มี) 
4. เม่ือประเมินผลเรียบร้อยแลว้  โปรดส่งผลการประเมินให้กบัอาจารยป์ระสานงานสหกิจศึกษาของ

สาขาวชิาท่ีนกัศึกษาสังกดั 
 

ข้อมูลทัว่ไป / Work Term Information 
ช่ือ-นามสกุลนกัศึกษา................................................................................รหสัประจ าตวั.............................................. 
สาขาวชิา.................................................................................คณะ................................................................................ 
ช่ือสถานประกอบการ..................................................................................................................................................... 
ช่ือ-นามสกุลผูป้ระเมิน.................................................................................................................................................... 
ต าแหน่ง.............................................................................แผนก/ฝ่าย............................................................................ 
 

หัวข้อรายงาน / Report title 
ภาษาไทย / Thai.............................................................................................................................................................. 
ภาษาองักฤษ / English.................................................................................................................................................... 
 

หัวข้อประเมิน / Items 
1.  กิตติกรรมประกาศ  (Acknowledgement) 
....................................................................................................................................... 
2.  บทคดัยอ่  (Abstract) 
....................................................................................................................................... 
3.  สารบญั  สารบญัรูป  และสารบญัตาราง  (Table of contents) 
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