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  สหกิจศึกษา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
 

แบบแจ้งยืนยันกำรนิเทศนักศึกษำสหกิจศึกษำ 
 
ช่ือสถานประกอบการ..................................................................................................................................................... 
หัวข้อที่จะหำรือในระหว่ำงกำรนิเทศ  ได้แก่ 
 1.  หน้าท่ีท่ีมอบหมายให้นักศึกษาปฏิบัติ  และแผนการปฏิบัติงานตลอดระยะเวลาปฏิบัติงาน 
 2.  การพัฒนาตนเองของนักศึกษา 
 3.  หัวข้อรายงานและโครงร่างรายงาน 
 4.  รับฟังความคิดเห็นจากสถานประกอบการเรื่องรูปแบบและปรัชญาของการฝึกงาน 
 5.  ปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาท่ีปฏิบัติงานผ่านมา 
ขั้นตอนกำรนิเทศ 
 1.  ขอพบนักศึกษาก่อนโดยล าพัง  วันท่ี......................................................เวลา..............................น. 
 2.  ขอพบ Job Supervisor  โดยล าพัง วันท่ี......................................................เวลา..............................น. 
 3.  เย่ียมชมสถานประกอบการ (แล้วแต่ความเหมาะสมและความสะดวกของสถานประกอบการ) 
อำจำรย์นิเทศฝึกงำน ของมหาวิทยาลัยฯ ประกอบด้วย 
 1...................................................................ต าแหน่ง................................................ลงช่ือ................................. 
 2...................................................................ต าแหน่ง................................................ลงช่ือ.................................
 3...................................................................ต าแหน่ง................................................ลงช่ือ................................. 
 4...................................................................ต าแหน่ง................................................ลงช่ือ................................. 
 
 

สถานประกอบการได้รับทราบก าหนดการนิเทศงานนักศึกษาฝึกงาน  ในวันท่ี..........................เวลา.................น. 
ตลอดจนขั้นตอนรายละเอียดการนิเทศดังกล่าวข้างต้นโดยชัดเจนแล้ว  และขอแจ้งให้งานสหกิจศึกษาทราบว่า 
  (     )  ยินดีต้อนรับอาจารย์นิเทศฝึกงานในวันและเวลาดังกล่าว 
  (     )  ไม่สะดวกท่ีจะต้อนรับในวันและเวลาดังกล่าว  และขอแจ้งวันเวลาท่ีสะดวก  ดังนี้ 
    วันท่ี......................................................เวลา.......................................หรือ 
    วันท่ี......................................................เวลา....................................... 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

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

ต าแหน่ง............................................................... 
       วันท่ี.............../......................../............... 

........................................................................................................................................................................................ 
หมำยเหตุ ขอควำมกรุณำส่งแบบยืนยันกำรนิเทศงำนฯ ฉบับน้ี  ทำงโทรสำร / e-mail ........................................ด้วย  และขอขอบคุณ 
 
 

FM 09-09 
หน้าที่ 1/1 



งานสหกิจศึกษา ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  
โทร. 0-2665-3777 ต่อ 5030 , 5235-6 โทรสาร 0-2665-3800 
 

 สหกิจศึกษา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
 

แบบบันทึกกำรนิเทศสหกิจศึกษำ 
........................................................................................................................................................................................... 

 

ช่ือสถานประกอบการ (ไทย หรือ อังกฤษ)......................................................................................................................... 
สถานท่ีต้ัง  ณ  อ าเภอ/เขต.......................................................................จังหวัด.............................................................. 
โทรศัพท์.............................................................โทรสาร............................................................ 
รายนามนักศึกษาท่ีได้รับการนิเทศฝึกงานในสถานประกอบการแห่งนี้ (ลงช่ือให้เหมือนกันทุกครั้ง) 

ชื่อ – นำมสกุล 
(ตัวอักษรบรรจง) 

สำขำวิชำ ลำยมือชื่อ 

1....................................................................... ......................................................... ................................................... 
2....................................................................... ......................................................... ................................................... 
3....................................................................... ......................................................... ................................................... 
4....................................................................... ......................................................... ................................................... 
5....................................................................... ......................................................... ................................................... 
6....................................................................... ......................................................... ................................................... 
7....................................................................... ......................................................... ................................................... 
8....................................................................... ......................................................... ................................................... 
9....................................................................... ......................................................... ................................................... 
10...................................................................... ......................................................... ................................................... 
 

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

                 อาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา 
       วันท่ี.............../......................./............... 

                                   เวลา....................................น.   
 
(ลงช่ือพนักงานท่ีปรึกษา)................................................................... 
    (นาย/นาง/นางสาว........................................................................) 
                            วันท่ี................/......................../.................. 
 
หมำยเหตุ :  1.  กรณีไม่พบนักศึกษำ  ให้อำจำรย์นิเทศเขียนแจ้งในช่องลำยมือชื่อนักศึกษำ 
     2.  กรณีไม่พบพนักงำนที่ปรึกษำ  ให้ฝ่ำยบุคคลหรือบุคคลที่เก่ียวข้องของสถำนประกอบกำรลงนำมแทน 
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ส่วนที่ 1   แบบประเมินสถำนประกอบกำร   (นกัศึกษำเป็นผู้ประเมิน) 
    (ส าหรับการนิเทศครั้งท่ี 1  และครั้งสุดท้ายเท่านั้น  และ 1  แผ่นส าหรับนักศึกษา 1 ราย) 

                              ประเด็น 
  มาก 
   (3) 

ปานกลาง 
    (2) 

  น้อย 
   (1) 

         หมายเหตุ 

1.  ควำมเข้ำใจในปรัชญำของสหกิจศึกำ     
     1.1  เจ้าหน้าท่ีระดับบริหาร / ฝ่ายบุคคล     
     1.2  พนักงานท่ีปรึกษา (Job Supervisor)     
2.  กำรจัดกำร  และสนับสนุน       
     2.1  การประสานงานด้านการจัดการดูแลนักศึกษา 
           ภายในสถานประกอบการระหว่างฝ่ายบุคคล 
           และพนักงานท่ีปรึกษา 

    

     2.2  การให้ค าแนะน าดูแลนักศึกษาของฝ่ายบริหาร 
           บุคคล  (การปฐมนิเทศ การแนะน าระเบียบวินัย   
           การลางาน  สวัสดิการ  การจ่ายตอบแทน) 

    

     2.3  บุคลากรในสถานประกอบการให้ความสนใจ 
           สนับสนุน และให้ความเป็นกันเองกับนักศึกษา 

    

3.  ปริมำณงำนที่นักศึกษำได้รับมอบหมำย     
4.  คุณภำพงำน     
     4.1  ความเหมาะสมของคุณลักษณะงาน   
           (Job description) 

    

     4.2  งานท่ีได้รับมอบหมายตรงกับสาขาวิชาเอก     
     4.3  งานท่ีได้รับมอบหมายตรงกับท่ีบริษัทฯ เสนอไว้     

     4.4  งานท่ีได้รับมอบหมายตรงกับความสนใจ 
           ของนักศึกษา 

    

     4.5  ความเหมาะสมของหัวข้อรายงานท่ีนักศึกษาได้รับ     
5.  กำรมอบหมำยงำนและนิเทศงำน ของพนักงำน 
     ที่ปรึกษำ 

    

     5.1  มีพนักงานท่ีปรึกษาดูแลนักศึกษาต้ังแต่วันแรก 
           ท่ีเข้างาน 

    

     5.2  ความรู้และประสบการณ์วิชาชีพของพนักงาน 
           ท่ีปรึกษา 
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                              ประเด็น 
  มาก 
   (3) 

ปานกลาง 
    (2) 

  น้อย 
   (1) 

         หมายเหตุ 

     5.3  เวลาท่ีพนักงานท่ีปรึกษาให้แก่นักศึกษา 
           ด้านการฝึกงาน 

    

     5.4  เวลาท่ีพนักงานท่ีปรึกษาให้แก่นักศึกษา 
           ด้านการเขียนรายงาน 

    

     5.5  ความสนใจของพนักงานท่ีปรึกษาต่อ 
           การสอนงาน  และส่ังงาน 

    

     5.6  การให้ความส าคัญต่อการประเมินผล 
           การฝึกงานและเขียนรายงานของพนักงาน 
           ท่ีปรึกษา 

    

     5.7  ความพร้อมของอุปกรณ์เครื่องมือส าหรับ 
           นักศึกษา 

    

     5.8  การจัดท าแผนฝึกงานตลอดระยะเวลา 
           ของการฝึกงาน 

    

6.  สรุปคุณภำพโดยรวมของสถำนประกอบกำรนี้ 
     ส ำหรับฝึกงำน 

    

                                                  รวมคะแนน     
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 สหกิจศึกษา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
 

ส่วนที่ 2   ส ำหรับอำจำรย์นเิทศสหกิจศึกษำประเมินนักศึกษำ  (1 แผ่นส าหรับนักศึกษา 1 ราย) 
 

ช่ือนักศึกษา....................................................................................สาขาวิชา..................................................................... 
ชี้แจง  โปรดบันทึกหมายเลข 5, 4, 3, 2, 1 หรือ -  ตามความเห็นของท่าน  โดยใช้เกณฑ์การประเมินค่าส าหรับระดับความคิดเห็น  ดังน้ี 
 5  หมายถึง  เห็นด้วยกับความน้ันมากท่ีสุด หรือเหมาะสมมากท่ีสุด         4  หมายถึง  เห็นด้วยกับข้อความน้ันมาก หรือเหมาะสมมาก   
 3  หมายถึง  เห็นด้วยกับข้อความน้ันปานกลาง หรือเหมาะสมปานกลาง     2  หมายถึง  เห็นด้วยกับข้อความน้ันน้อย หรือเหมาะสมน้อย 
 1  หมายถึง  เห็นด้วยกับข้อความน้ันน้อยที่สุด หรือเหมาะสมน้อยที่สุด           
                         หัวข้อกำรประเมิน   ระดับควำมคิดเห็น 

         (1 – 5) 
           หมำยเหตุ 

1.  การพัฒนาตนเอง 
     1.1  บุคลิกภาพ 

  

     1.2  วุฒิภาวะ   
     1.3  การปรับตัว   
     1.4  การเรียนรู้   
     1.5  การแสดงความคิดเห็น  การแสดงออก   
     1.6  มนุษยสัมพันธ์   
     1.7  ทัศนคติ   
2.  การแสดงความมีส่วนร่วมกับองค์กร   
3.  ความประพฤติ  คุณธรรม  จริยธรรม  และการปฏิบัติ 
     ตามระเบียบวินัยขององค์กร  เช่น  การลา  การขาดงาน 
     การแต่งกาย 

  

4.  ความรู้  ความสามารถพื้นฐานท่ีจ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน 
     ท่ีได้รับมอบหมายให้ส าเร็จ 

  

5.  ความก้าวหน้าของการจัดท ารายงาน (Work Term Report)   
รวม   

 

ควำมคิดเห็นเพิ่มเติม 
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................ 
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แบบประเมินรำยงำนกำรปฏิบัติสหกิจศึกษำของนักศึกษำสหกิจศึกษำ 
........................................................................................................................................................................................ 
ค าช้ีแจง 

1. ผู้ให้ข้อมูลในแบบประเมินนี้ต้องเป็นอาจารย์นิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา 
2. แบบประเมินผลนี้มีท้ังหมด 8 ข้อ  โปรดให้ข้อมูลครบทุกข้อ  เพื่อความสมบูรณ์ของการประเมินผล 
3. โปรดให้คะแนนในช่อง   ในแต่ละหัวข้อการประเมิน  หากไม่มีข้อมูลให้ใส่เครื่องหมาย – และโปรดให้

ความคิดเห็นเพิ่มเติม (ถ้ามี) 
4. เมื่อประเมินผลเรียบร้อยแล้ว  โปรดส่งผลการประเมินให้กับอาจารย์ประสานงานสหกิจศึกษาของ

สาขาวิชาท่ีนักศึกษาสังกัด 
 

ข้อมูลทั่วไป / Work Term Information 
ช่ือ-นามสกุลนักศึกษา................................................................................รหัสประจ าตัว................................................... 
สาขาวิชา.................................................................................คณะ.................................................................................... 
ช่ือสถานประกอบการ......................................................................................................................................................... 
ช่ือ-นามสกุลผู้ประเมิน........................................................................................................................................................ 
ต าแหน่ง.............................................................................แผนก/ฝ่าย............................................................................... 
 

หัวข้อรำยงำน / Report title 
ภาษาไทย / Thai................................................................................................................................................................ 
ภาษาอังกฤษ / English...................................................................................................................................................... 
 

หัวข้อประเมิน / Items 
1.  ค าน า 
....................................................................................................................................... 

2.  สารบัญ สารบัญรูปภาพ และสารบัญตาราง (Table of contents) 
....................................................................................................................................... 

3.  บทท่ี 1 บทน า 
....................................................................................................................................... 

4.  บทท่ี 2 รายละเอียดการปฏิบัติงาน 
....................................................................................................................................... 

 
 
 
 
 
 

5 คะแนน  

5 คะแนน  

10 คะแนน  

10 คะแนน  
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หัวข้อประเมิน / Items 
5.  บทท่ี 3 สรุปผลการปฏิบัติงาน 
....................................................................................................................................... 

6.  บทท่ี 4 ปัญหาและข้อเสนอแนะ 
....................................................................................................................................... 

7.  เอกสารอ้างอิง (Refernces) 
....................................................................................................................................... 

8.  ภาคผนวก (Appendix) 
....................................................................................................................................... 

9.  ความถูกต้องของตัวสะกด 
....................................................................................................................................... 

10.  รูปแบบและความสวยงามของรูปเล่ม 
....................................................................................................................................... 

 
 
 

ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม/Other comments 
............................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................ 
 
 
ลงช่ือ / Evaluator’s Signature..................................................(ผู้ประเมิน) 
                                (...................................................................) 
          ต าแหน่ง/Position..................................................................... 
                     วันท่ี/Date..................../........................../................. 
 
 
 
 
 
 

10 คะแนน  

10 คะแนน  

10 คะแนน  

10 คะแนน  

 FM 09-11 
หน้าที่ 2/4 

 
 
 

 

หมายเหตุ : หากงานสหกิจศึกษาประจ าคณะ  ไม่ได้รับแบบประเมินน้ี  ภายในระยะเวลาที่ก าหนด  นักศึกษาจะไม่ผ่านการประเมินผล 

90 คะแนน  รวม 

10 คะแนน  

10 คะแนน  



งานสหกิจศึกษา ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  
โทร. 0-2665-3777 ต่อ 5030 , 5235-6 โทรสาร 0-2665-3800 
 

 

  สหกิจศึกษา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
 

แบบประเมินรำยงำนกำรวิจัย / โครงงำนของนักศึกษำสหกิจศึกษำ 
........................................................................................................................................................................................ 
ค าช้ีแจง 

1. ผู้ให้ข้อมูลในแบบประเมินนี้ต้องเป็นอาจารย์นิเทศนักศึกษาฝึกงาน 
2. แบบประเมินผลนี้มีท้ังหมด 8 ข้อ  โปรดให้ข้อมูลครบทุกข้อ  เพื่อความสมบูรณ์ของการประเมินผล 
3. โปรดให้คะแนนในช่อง   ในแต่ละหัวข้อการประเมิน  หากไม่มีข้อมูลให้ใส่เครื่องหมาย – และโปรดให้

ความคิดเห็นเพิ่มเติม (ถ้ามี) 
4. เมื่อประเมินผลเรียบร้อยแล้ว  โปรดส่งผลการประเมินให้กับอาจารย์ประสานงานสหกิจศึกษาของ

สาขาวิชาท่ีนักศึกษาสังกัด 
 

ข้อมูลทั่วไป / Work Term Information 
ช่ือ-นามสกุลนักศึกษา................................................................................รหัสประจ าตัว................................................... 
สาขาวิชา.................................................................................คณะ.................................................................................... 
ช่ือสถานประกอบการ......................................................................................................................................................... 
ช่ือ-นามสกุลผู้ประเมิน........................................................................................................................................................ 
ต าแหน่ง.............................................................................แผนก/ฝ่าย............................................................................... 
 

หัวข้อรำยงำน / Report title 
ภาษาไทย / Thai................................................................................................................................................................ 
ภาษาอังกฤษ / English...................................................................................................................................................... 
 

หัวข้อประเมิน / Items 
1.  บทคัดย่อ 
....................................................................................................................................... 
2.  วัตถุประสงค์ 
....................................................................................................................................... 

3.  บทท่ี 1 บทน า 
....................................................................................................................................... 

4.  บทท่ี 2 เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
....................................................................................................................................... 

 
 
 
 
 
 

5 คะแนน  

5 คะแนน  

10 คะแนน  

10 คะแนน  

 FM 09-11 
หน้าที่ 3/4 

 
 
 

 



งานสหกิจศึกษา ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  
โทร. 0-2665-3777 ต่อ 5030 , 5235-6 โทรสาร 0-2665-3800 
 

 

   สหกิจศึกษา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
 

หัวข้อประเมิน / Items 
5.  บทท่ี 3 วิธีการด าเนินงาน 
....................................................................................................................................... 

6.  บทท่ี 4 (วิจัย) ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
              (โครงงาน) ผลการทดลอง 
....................................................................................................................................... 

7.  บทท่ี 5 สรุปผลและข้อเสนอแนะ 
....................................................................................................................................... 

8.  ความถูกต้องของตัวสะกด 
....................................................................................................................................... 

 
 
 

ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม/Other comments 
........................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................ 
 
 
ลงช่ือ / Evaluator’s Signature..................................................(ผู้ประเมิน) 
                                (...................................................................) 
          ต าแหน่ง/Position..................................................................... 
                     วันท่ี/Date..................../........................../................. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

10 คะแนน  

10 คะแนน  

10 คะแนน  

10 คะแนน  

 FM 09-11 
หน้าที่ 4/4 

 
 
 

 

หมายเหตุ : หากงานสหกิจศึกษาประจ าคณะ  ไม่ได้รับแบบประเมินน้ี  ภายในระยะเวลาที่ก าหนด  นักศึกษาจะไม่ผ่านการประเมินผล 

70 คะแนน  รวม 


