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Coop - PSRU10สหกิจศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
156 หมู 5 ตําบลพลายชุมพล อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศัพท/โทรสาร 0-5526-7077 อีเมล coop.psru@gmail.com เว็บไซต http://asqa.psru.ac.th

แบบบันทึกการนิเทศงานสหกิจศึกษา

ช่ือสถานประกอบการ …………………………………………………………….……….…………………………………………………...………
ท่ีอยู............................................................................................................................. ........................................
รายช่ือนักศึกษาท่ีไดรับการนิเทศงานในสถานประกอบการแหงน้ีจํานวน..........คน
1. รหัส สาขาวิชา
2. รหัส สาขาวิชา
3. รหัส สาขาวิชา
4. รหัส สาขาวิชา
5. รหัส สาขาวิชา

รายนามคณาจารยผูรวมนิเทศงาน
1. 2.
3. 4.

ข้ันตอนการนิเทศ
1. ขอพบนักศึกษากอนโดยลําพัง
2. ขอพบพนักงานท่ีปรึกษา Job Supervisor โดยลําพัง
3. ขอประชุมรวมกันท้ัง 3 ฝาย (อาจารยนิเทศ  นักศึกษา และสถานประกอบการ)

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

พนักงานท่ีปรึกษา อาจารยนิเทศ
ตําแหนง ................................................ วันท่ี.......เดือน...........พ.ศ.........

วันท่ี.......เดือน...........พ.ศ.........
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คําช้ีแจง โปรดเติมขอความในชองวาง และกาเคร่ืองหมาย  ลงในชองวางที่ตรงกับระดับความคิดเห็นของทานในแตละ

หัวขอการประเมิน โดยใชเกณฑการประเมินคาสําหรับระดับความคิดเห็น ดังนี้
5 หมายถึง  เห็นดวยกับขอความนั้นมากที่สุด หรือเหมาะสมมากที่สุด
4 หมายถึง  เห็นดวยกับขอความนั้นมาก หรือเหมาะสมมาก
3 หมายถึง  เห็นดวยกับขอความนั้นปานกลาง หรือเหมาะสมปานกลาง
2 หมายถึง  เห็นดวยกับขอความนั้นนอย หรือเหมาะสมนอย
1 หมายถึง  เห็นดวยกับขอความนั้นนอยที่สุด หรือเหมาะสมนอยที่สุด
0 หมายถึง  ไมสามารถใหระดับคะแนนได เชน ไมมีความเห็น ไมมีขอมูล  ไมตองการประเมิน  เปนตน

สวนท่ี 1 สําหรับการประเมินสถานประกอบการ(ผูใหขอมูล : อาจารยนิเทศ)

หัวขอการประเมิน ระดับความคิดเห็น
5 4 3 2 1 0

1. ความเขาใจแนวคิดของสหกิจศึกษา
1.1 ผูบริหารของสถานประกอบการ

1.2 ฝายทรัพยากรบุคคล

1.3 พนักงานที่ปรึกษา (Job Supervisor)

2. คุณลักษณะงานท่ีมอบหมายใหนักศึกษาปฏิบัติ
2.1 ปริมาณงานมีความเหมาะสม

2.2 คุณภาพงานตรงตามลักษณะของสาขาวิชาชีพ

2.3 ลักษณะงานมีความปลอดภัย ไมเส่ียงหรือกอใหเกิดอันตราย

3. การจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
3.1 การประสานงานภายในสถานประกอบการระหวางฝายบุคคลและพนักงานที่ปรึกษา เปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพ

3.2 ฝายบุคคล/ผูเก่ียวของ มีการปฐมนิเทศ แนะนํากฎระเบียบตางๆขององคกรใหนักศึกษาทราบ

3.3 พนักงานที่ปรึกษา Job Supervisor ดูแลนักศึกษาภายในสัปดาหแรกที่เขาทํางาน
3.4 พนักงานที่ปรึกษา Job Supervisor มีความรู และประสบการณ ตรงกับสาขา

วิชาชีพของนักศึกษา

3.5 พนักงานที่ปรึกษาJob Supervisor มีเวลาใหแกนักศึกษาดานการปฏิบัติงาน

3.6 พนักงานที่ปรึกษาJob Supervisor มอบหมายงาน สอนงาน และใหคําปรึกษาอยางเหมาะสม

3.7 มีการจัดทําแผนการทํางานตลอดระยะเวลาของการปฏิบัติงาน

3.8 มีคาตอบแทนใหนักศึกษาอยางเหมาะสม

3.9 จัดสวัสดิการ (ที่พัก อาหาร รถรับสง ฯลฯ) ใหนักศึกษาอยางเหมาะสม

3.10 มีความพรอมดานอุปกรณ หรือเคร่ืองมือสําหรับใหนักศึกษาปฏิบัติงาน

3.11 ใหความสําคัญตอการประเมินผลการปฏิบัติงาน และรายงานของนักศึกษา

4. คุณภาพโดยรวมของสถานประกอบการแหงน้ี
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Coop - PSRU10สหกิจศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
156 หมู 5 ตําบลพลายชุมพล อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศัพท/โทรสาร 0-5526-7077 อีเมล coop.psru@gmail.com เว็บไซต http://asqa.psru.ac.th

สวนท่ี 2 สําหรับการประเมินนักศึกษา (1 แผนสําหรับนักศึกษา 1 คน)
ชื่อ-สกุล  นาย/นางสาว…………………………………………………………...……..รหัสประจําตัว……………………………………………….………..
สาขาวิชา……………………………………..……………….……………………...………คณะ…….………………..……………….………………….………..

หัวขอการประเมิน ระดับความคิดเห็น
5 4 3 2 1 0

1. ความรับผิดชอบตอหนาท่ี
1.1 มีความรับผิดชอบตองานทีไ่ดรับมอบหมาย

1.2 ปฏิบัติงานดวยความกระตือรือรน

1.3 มีการปรับปรุงคุณภาพงานที่ปฏิบัติอยูเสมอ

1.4 ใชเวลาในการทํางานใหเกิดประโยชนสงสูงสุด

1.5 มีการรายงานผลการปฏิบัติงาน

2. มีความรูความสามารถในการปฏิบัติงาน
2.1 ปฏิบัติงานโดยใชความรูความสามารถที่มีอยูอยางเต็มที่

2.2 มีความสามารถในการประยุกตใชความรู

2.3 มีความชํานาญในดานปฏิบัติการ

2.4 มีความสามารถในการวางแผนจดัลําดับความสําคัญของงาน

2.5 ใฝรูสนใจศึกษาหาความรูใหมเพ่ิมเติม

3. คุณลักษณะสวนบุคคล
3.1 ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบหรือขอบงัคับขององคกรโดยเครงครัด

3.2 เขางานตรงเวลา ไมเคยขาดไมเคยสาย

3.3 ใหความเคารพเชื่อฟงผูบังคับบญัชา

3.4 มีความขยัน อดทน สูงาน

3.5 มีคุณธรรม  ุ จริยธรรม เชน ซ่ือสัตยสุจริต รักษาความลับองคกร

3.6 มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค

3.7 มีความมั่นใจในตนเอง กลาสอบถามและเสนอความคิดเห็น

3.8 มีบุคลิกภาพ และวางตัวเหมาะสม เชนการแตงกาย กิริยา วาจา

3.9 มีความสามารถในการทํางานเปนทีมรวมกับผูอื่น

3.10 ใชทรัพยากรขององคกรอยางรูคุมคาเชน ไฟฟา วัสดุส้ินเปลืองตางๆ

4. คุณภาพโดยรวมของนักศึกษาคนน้ี

ลงชื่อ ........................................................
(.......................... .............................)
อาจารยนิเทศ

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