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แบบบันทึกการนิเทศงาน  
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  

ส่วนที ่1 ข้อมูลทั่วไป  
1.1 ช่ือสถานประกอบการ……………………………………………………………………………………………………………………………………………  
1.2 สถานท่ีตั้ง ต าบล/อ าเภอ/เขต………….........................………………จังหวัด…………………………….……………………………………….  
1.3 รายชื่อนักศึกษาท่ีได้รับการนิเทศในสถานประกอบการแห่งนี้ จ านวน …….. คน  
1.3.1…………………………………… ………………….สาขาวิชา………………………………………………………………………………………………….  
1.3.2…………………………………… ………………….สาขาวิชา…………………………… …………………………………………………………………… 
1.3.3…………………………………… ………………….สาขาวิชา…………………………… …………………………………………………………………… 
1.3.4…………………………………… ………………….สาขาวิชา………………………………………………………………………………………………….   
1.3.5…………………………………… ………………….สาขาวิชา………………………………………………………………………………………………. 

ส่วนที ่2 การให้บริการของคณะ ฯ 

ประเด็นความคิดเห็น 
 

ระดับความคิดเห็น หมายเหตุ 
5 4 3 2 1 

1. การนัดหมายสถานประกอบการ  
 

      

  2.  แผนที่สถานประกอบการ  
 

      

3. การจัดเตรียมแฟ้มประวัตินักศึกษา  
 

      

 
    ลงช่ือ………………………………………………….…. 

(................................................) 
       อาจารย์ผู้นิเทศงาน 

 
รายนามผู้ร่วมนเิทศ  
1……………………………………………………………. 
   (……………………………………………………)   
 
2……………………………………………………………..  
   (……………………………………………………) 
วันท่ีนิเทศ…………………………………….. 
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ส่วนที่ 3 คุณภาพสถานประกอบการ (1 แผ่น ต่อสถานประกอบการ 1 แห่ง) 

ประเด็นความคิดเห็น 
 

ระดับความคิดเห็น หมายเหตุ 
5 4 3 2 1 

1.ความเข้าใจในแนวคิดสหกิจศกึษา  
1.1 ผู้บรหิาร  

      

1.2 พนักงานท่ีปรึกษา (Job Supervisor)       
2.คุณลักษณะงานที่มอบหมายให้นักศึกษาปฏิบัต ิ 
2.1 ปริมาณงานมีความเหมาะสม  

      

2.2 คุณภาพงานตรงตามลักษณะของสาขาวิชาเอก        
2.3 ลักษณะงานมีความปลอดภัย        
3.การจัดการ และการสนับสนุนการปฏิบัติงานสหกจิ
ศึกษา  
3.1 การประสานงานภายในสถาน เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ  

      

3.2 มีการปฐมนิเทศ แนะน ากฎระเบียบต่าง ๆ ของ
องค์กรให้นักศึกษาทราบ  

      

3.3 ม ีJob Supervisor ดูแลนักศกึษา        
3.4 Job Supervisor มีความรู ้และประสบการณ ์ตรง
กับสาขาวิชาเอกของ นักศึกษา  

      

3.5 Job Supervisor มอบหมายงาน สอนงาน และให้
ค าปรึกษาอย่างเหมาะสม  

      

3.6 มีการจดัท าแผนการท างานตลอดระยะเวลาของการ
ปฏิบัติงาน  

      

3.7 มีค่าตอบแทนให้นักศึกษาอย่างเหมาะสม        
3.8 มีจัดสวัสดิการ(ที่พัก อาหาร รถรับส่ง ฯลฯ)       
3.9 มีความพร้อมด้านอุปกรณ ์หรอืเครื่องมือ        
3.10 ให้ความส าคญัต่อการประเมนิผลการปฏิบตัิงาน 
และรายงานนักศึกษา  

      

4. คุณภาพโดยรวมของสถานประกอบการแห่งนี้       
 

ส่วนที่ 4 ประโยชน์ที่คณาจารย์ได้รับจากการนิเทศงานนักศึกษาโดยรวม ณ สถานประกอบการ 

ประเด็นความคิดเห็น 
 

ระดับความคิดเห็น หมายเหตุ 
5 4 3 2 1 

1.ได้รับข้อมลูจากสถานประกอบการมาพัฒนารายวิชา/
หลักสตูรให้ทันสมัยและเหมาะสม  

      

2.ได้รับข้อมลูที่เป็นประโยชน์ในการสร้างความร่วมมือ 
ระหว่างสถานศึกษาและสถานประกอบการในอนาคต  

      

3.คณาจารย์ได้มีโอกาสเยีย่มสถานประกอบการท าให้
ได้รับ ประสบการณ์เพิ่มเติมเป็นประโยชน์ต่อการสอน
รายวิชาที่รับผดิชอบ  
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ส่วนที่ 5 คุณภาพนักศึกษา (1 แผ่น ต่อนักศึกษา 1 ราย) 

5.1 ช่ือนักศึกษา…………………………………………………………สาขาวิชา………………………..…………  
5.2 เอกสารที่นักศึกษาส่งกลับระหว่างปฏิบัติงาน  

o แบบแจ้งรายละเอียดที่พักระหว่างปฏิบัต ิ 
o แบบแจ้งรายละเอียดงาน ต าแหนง่งาน และพนักงานท่ีปรึกษา  
o แบบแจ้งแผนการปฏิบัติงาน  
o แบบแจ้งโครงร่างรายงาน 

 
ประเด็นความคิดเห็น 

 
ระดับความคิดเห็น หมายเหต ุ

5 4 3 2 1 
1.ความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี 
1.1 มีความรับผดิชอบต่อหน้าท่ีที่ได้รับมอบหมาย 

      

1.2 ปฏิบัติงานด้วยความกระตือรอืร้น       
1.3 มีการปรับปรุงคณุภาพงานท่ีปฏิบัติอยู่เสมอ       
1.4 ใช้เวลาในการท างานให้เกิดประโยชนส์ูงสุด       
1.5 มีการรายงานผลการปฏิบัติงาน       
2.ความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติ  
2.1 ปฏิบัติงานโดยใช้ความรู ้ความสามารถที่มีอยู่อย่าง
เต็มที ่ 

      

2.2 มีความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู ้       
2.3 มีความช านาญในด้านการปฏบิัติการ        
2.4 มีความสามารถในการวางแผน จัดล าดับ
ความส าคญัของงาน  

      

2.5 ใฝ่รู ้สนใจศึกษาหาความรู้ใหม ่ๆ เพิ่มเติม       
3.คุณลักษณะส่วนบุคคล  
3.1 ปฏิบัตติามกฎ ระเบียบหรือขอ้บังคับขององค์กร
โดยเคร่งครดั  

      

3.2 เข้างานตรงเวลา ไม่เคยขาด ไม่เคยสาย        
3.3 ให้ความเคารพเชื่อฟังผู้บังคับบัญชา        
3.4 มีความขยัน อดทน สู้งาน        
3.5 มีคณุธรรม จริยธรรม เช่น ซื่อสัตย ์สุจรติ รักษา
ความลับองค์กร  

      

3.6 มีความคดิรเิริ่ม สร้างสรรค ์       
3.7 มีความมั่นใจในตนเอง กล้าสอบถาม และเสนอ
ความคิดเห็น  

      

3.8 มีบุคลิกภาพ และวางตัวเหมาะสม เช่น การแต่ง
กาย กิริยาวาจา วุฒิภาวะ  

      

3.9 มีความสามารถในการท างานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่น        
3.10 ใช้ทรัพยากรขององค์กรอย่างรู้คุณค่า เช่น ไฟฟ้ า 
วัสดุสิ้นเปลืองต่าง ๆ 

      

4. สรุปคุณภาพโดยรวมของนักศกึษา        
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ลักษณะงานทีน่ักศึกษาได้รับมอบหมายจากสถานประกอบการ  
     □ โครงงาน   □ งานประจ า   □ โครงงานและงานประจ า  
 
ความคิดเห็นเพ่ิมเติม  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ : การนิเทศงานสหกิจศกึษา (Student Visiting) อาจารยน์ิเทศสหกิจศึกษา ซึ่งเป็นอาจารยป์ระจ าสาขาวิชาที่

นักศึกษาสังกัดจะต้องเดินทางไปนเิทศงานสหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการอย่างน้อย 1 ครั้ง ระหว่างที่
นักศึกษาปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการ โดยอาจจะไปนิเทศงานสหกจิศึกษาในช่วงระหว่างสัปดาห์
ที่ 5 -12 ของการปฏิบัติงาน 


