
 

KKU IS – COOP05 (สำหรับอาจารย์นิเทศก์) 

 

  

สหกิจศึกษา งานสนับสนุนวิชาการและพัฒนานักศึกษา คณะสหวิทยาการ  มหาวิทยาลัยขอนแก่น   

โทรศัพท์ 042-415600 ต่อ 49823  มือถือ  081-2612030 E-mail : umachai@kku.ac.th 

 

แบบบันทึกการนิเทศงานสหกิจศึกษา  

คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

 

 

ช่ือสถานประกอบการ (ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ) …………………………………………....…….......…………………………………… 

สถานท่ีต้ัง เลขท่ี …………… หมู่ท่ี ………… ถนน ……………….......………………… ซอย ………………………................…. 

ตำบล/แขวง …………………………..อำเภอ/เขต ……………………………………… จังหวัด ………………..………..............…

รหัสไปรษณีย์ ……………………………………… โทรศัพท์ …………………………………อีเมล …………...............…………...... 

 

รายช่ือนักศึกษาท่ีได้รับการนิเทศงานในสถานประกอบการแห่งน้ี 

1. นาย/นางสาว ………………............................………………… สาขาวิชา ………………...........................………………… 

2. นาย/นางสาว ………………............................………………… สาขาวิชา ………………...........................………………… 

3. นาย/นางสาว ………………............................………………… สาขาวิชา ………………...........................………………… 

4. นาย/นางสาว ………………............................………………… สาขาวิชา ………………...........................………………… 

5. นาย/นางสาว ………………............................………………… สาขาวิชา ………………...........................………………… 

 

(ลงช่ือ)……………………………………..……………… 

(…………………………………………………..) 

อาจารย์นิเทศก์/อาจารย์ปรึกษาสหกิจศึกษา 

วันท่ี……………………………. 

 

รายมือช่ือคณาจารย์ผู้ร่วมนิเทศงาน  

1. (ลงช่ือ)……………………………………..……………… 

(…………………………………………………..) 

2. (ลงช่ือ)……………………………………..……………… 

(…………………………………………………..) 

3. (ลงช่ือ)……………………………………..……………… 

(…………………………………………………..) 



 

สหกิจศึกษา งานสนับสนุนวิชาการและพัฒนานักศึกษา คณะสหวิทยาการ  มหาวิทยาลัยขอนแก่น   

โทรศัพท์ 042-415600 ต่อ 49823  มือถือ  081-2612030 E-mail : umachai@kku.ac.th 

 

ส่วนที่ 1   สำหรับประเมินนักศึกษาสหกิจศึกษา (1 แผ่นสำหรับนักศึกษา 1 คน) 

ช่ือนักศึกษา........................................................................... รหัสประจำตัว..........................................................  

สาขาวิชา.............................................................................................. คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

 

Check List: เอกสารท่ีนักศึกษาจะต้องนำส่งให้กับหน่วยสหกิจศึกษาของคณะ และอาจารย์ท่ีปรึกษาสหกิจศึกษา  

o แบบแจ้งรายละเอียดท่ีพักระหว่างการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา (KKU IS – COOP03) 

o แบบแจ้งรายละเอียดงาน ตำแหน่งงาน พนักงานท่ีปรึกษา (KKU IS – COOP04) 

o แบบแจ้งโครงร่างรายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา (KKU IS – COOP05) 

 

คำช้ีแจง  โปรดบันทึกหมายเลข 5,4,3,2,1 หรือ – ตามความเห็นของท่านในแต่ละหัวข้อการประเมิน  

โดยใช้เกณฑ์การประเมินค่าสำหรับระดับความคิดเห็นดังน้ี  

5 หมายถึง เห็นด้วยกับข้อความน้ันมากท่ีสุด หรือ เหมาะสมมากท่ีสุด 

4 หมายถึง เห็นด้วยกับข้อความน้ันมาก หรือ เหมาะสมมาก 

3 หมายถึง เห็นด้วยกับข้อความน้ันปลานกลาง หรือ เหมาะสมปานกลาง 

2 หมายถึง เห็นด้วยกับข้อความน้ันน้อย หรือ เหมาะสมน้อย 

1 หมายถึง เห็นด้วยกับข้อความน้ันน้อยท่ีสุด หรือ เหมาะสมน้อยท่ีสุด 

- หมายถึง ไม่สามารถให้ระดับคะแนนได้เช่น ไม่มีความเห็น ไม่มีข้อมูล ไม่ต้องการประเมิน เป็นต้น 

 

หัวข้อการประเมิน 
ระดับ 

ความคิดเห็น 
หมายเหตุ 

1. การพัฒนาตนเอง 

 1.1 บุคลิกภาพ 

  

       1.2 วุฒิภาวะ   

       1.3 การปรับตัว   

       1.4 การเรียนรู้   

       1.5 การแสดงความคิดเห็น การแสดงออก   

       1.6 มนุษย์สัมพันธ์   

       1.7 ทัศนคติ   

2. การแสดงความมีส่วนร่วมกับองค์กร   



 

สหกิจศึกษา งานสนับสนุนวิชาการและพัฒนานักศึกษา คณะสหวิทยาการ  มหาวิทยาลัยขอนแก่น   

โทรศัพท์ 042-415600 ต่อ 49823  มือถือ  081-2612030 E-mail : umachai@kku.ac.th 

 

3. ความประพฤติ คุณธรรม จริยธรรม และการปฏิบัติตามระเบียบวินัยของ

องค์กร เช่น การลา การขาดงาน การแต่งกาย มารยาท เป็นต้น 

  

4. ความรู้ความสามารถพ้ืนฐานท่ีจำเป็นต่อการการปฏิบัติงาน   

5. ความรู้ความสามารถท่ีเรียนนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน   

6. ความก้าวหน้าของการจัดทำรายงาน(Work term Report) 

6.1 ความเหมาะสมของหัวข้อรายงาน 

  

     6.2 รายละเอียดเน้ือหาของรายงาน   

6.3 แผนปฏิบัติงานสหกิจศึกษา   

7. ความเห็นโดยสรุปของนักศึกษาคนน้ี    

 

ความคิดเห็นเพ่ิมเติม 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

 

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

           (.....................................................................)         

       วันท่ี ..................................................................   



 

KKU IS – COOP05 (สำหรับอาจารย์นิเทศก์) 

 

  

สหกิจศึกษา งานสนับสนุนวิชาการและพัฒนานักศึกษา คณะสหวิทยาการ  มหาวิทยาลัยขอนแก่น   

โทรศัพท์ 042-415600 ต่อ 49823  มือถือ  081-2612030 E-mail : umachai@kku.ac.th 

 

ส่วนที่ 2 สำหรับประเมินคุณภาพของสถานประกอบการ 
 

หัวข้อการประเมิน 

ระดับ 

ความ

คิดเห็น 

หมายเหตุ 

1. ความเข้าใจในปรัชญาของสหกิจศึกษา 
1.1 มีนโยบายในการสนับสนุนการดำเนินงานสหกิจศึกษา 

  

     1.2 ผู้บริหารให้ความสำคัญต่อการดำเนินงานสหกิจศึกษา   

     1.3 บุคลากรท่ีเก่ียวข้องตระหนักรู้และเข้าใจเก่ียวกับหลักการ แนวคิด 

ตลอดจนประโยชน์ท่ีสถานประกอบการจะได้รับในการดำเนินงานสหกิจศึกษา 

  

2. การจัดการ และสนับสนุน 
2.1 จัดให้บุคลากรท่ีมีหน้าท่ีเก่ียวข้องของสถานประกอบการทำหน้าท่ี

ประสานงานด้านสหกิจศึกษา 

  

     2.2 จัดให้มีการปฐมนิเทศ สอนงาน และจัดให้นักศึกษาได้เห็นภาพรวมการ

ดำเนินการของสถานประกอบการ ตลอดจนกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 

  

     2.3 จัดให้มีผู้นิเทศงานท่ีมีคุณวุฒิหรือประสบการณ์ตรงตามสาขาวิชาชีพของ

นักศึกษา 

  

     2.4 จัดให้มีค่าตอบแทนและสวัสดิการในอัตราท่ีมีความเหมาะสมและจำเป็น

ตามลักษณะงาน 

  

     2.5 ความปลอดภัยต่อการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา   

3. ความเหมาะสมของงาน  
3.1 ปริมาณงานท่ีนักศึกษาได้รับมอบหมาย 

  

3.2 งานท่ีรับมอบหมายมีการกำหนดภาระงาน หรือหัวข้อโครงงานท่ีตรงกับ

วิชาชีพและประสบการณ์การทำงานตรงกับสาขาวิชา 

  

      3.3 งานท่ีได้รับมอบหมายกับท่ีบริษัทเสนอไว้   

      3.4 งานท่ีได้รับมอบหมายกับความสนใจของนักศึกษา   

4. การมอบหมายงานและนิเทศงานของพ่ีเล้ียง  
4.1 มีพ่ีเล้ียงดูแลนักศึกษาต้ังแต่วันแรกท่ีเข้างาน 

  



 

สหกิจศึกษา งานสนับสนุนวิชาการและพัฒนานักศึกษา คณะสหวิทยาการ  มหาวิทยาลัยขอนแก่น   

โทรศัพท์ 042-415600 ต่อ 49823  มือถือ  081-2612030 E-mail : umachai@kku.ac.th 

 

     4.2 ความรู้และประสบการณ์วิชาชีพของพ่ีเล้ียง   

     4.3 มีกระบวนการกำกับดูแลการปฏิบัติงานของนักศึกษา   

5. ความพร้อมของสถานประกอบการ 

     5.1 ความพร้อมของอุปกรณ์เคร่ืองมือสำหรับนักศึกษา 

  

     5.2 การจัดทำแผนงานตลอดระยะเวลาของการปฏิบัติงาน    

6. สรุปคุณภาพโดยรวมของสถานประกอบการแห่งน้ี   

 

 

 

 

 

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

(.....................................................................) 

วันท่ี .................................................................. 

 

 

 

 

 

 


