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แบบบันทึกการนิเทศงาน 

คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 

 

 
 
 
 
 
 
ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป 

1.1 ช่ือองค์กรผู้ใช้บัณฑิต ………………………………………………………………………………………. 
1.2 สถานท่ีตั้ง ต าบล/อ าเภอ/เขต………….........................………………จังหวัด…………………………….. 
1.3 รายชื่อนักศึกษาท่ีไดร้ับการนเิทศในองค์กรผู้ใช้บัณฑิต แห่งนี้  จ านวน ……..  คน 

1.3.1 ……………………………………Job No…………………..สาขาวิชา…………………………… 
1.3.2 ……………………………………Job No…………………..สาขาวิชา…………………………… 
1.3.3 ……………………………………Job No…………………..สาขาวิชา…………………………… 
1.3.4 ……………………………………Job No…………………..สาขาวิชา…………………………… 
1.3.5 ……………………………………Job No…………………..สาขาวิชา…………………………… 

ส่วนที่ 2  การให้บริการของคณะ ฯ 
ประเด็นความคิดเห็น ระดับความคิดเห็น หมายเหตุ 

5 4 3 2 1 
1. การนัดหมายองค์กรผู้ใช้บณัฑิต        
2.  แผนที่องค์กรผู้ใช้บัณฑติ        
3. การจัดเตรียมแฟ้มประวัตินักศึกษา       

       ลงช่ือ……………………………………………….. 
รายนามผู้ร่วมนเิทศ      (……………………………………………………) 
1…………………………………………………………….                                  อาจารย์ผู้นิเทศงาน 
2……………………………………………………………..   

วันท่ีนิเทศ…………………………………….. 
 
 
 

ค าช้ีแจง  โปรดเติมข้อความในช่องว่าง  และกาเครื่องหมาย  ลงในช่องว่างที่ตรงกับระดับความคดิเห็นของท่านโดยมี
ระดับความคิดเห็น  ดังนี ้
 5   หมายถึง  เห็นด้วย  หรือ  เหมาะสม  มากท่ีสดุ 
 4 หมายถึง  เห็นด้วย  หรือ  เหมาะสม  มาก 
 3  หมายถึง  เห็นด้วย  หรือ  เหมาะสม  ปานกลาง 
 2 หมายถึง  เห็นด้วย  หรือ  เหมาะสม  น้อย 
 1 หมายถึง  เห็นด้วย  หรือ  เหมาะสม  น้อยท่ีสุด 

   
  



 

 

 

 
ส่วนที่ 3 คุณภาพองค์กรผู้ใช้บัณฑิต  (1  แผ่น  ต่อองค์กรผู้ใช้บัณฑิต  1  แห่ง) 
 

ประเด็นความคิดเห็น ระดับความคิดเห็น หมาย
เหตุ 5 4 3 2 1 

1.ความเข้าใจในแนวคิดสหกิจศกึษา 
  1.1  ผู้บริหาร 
  1.2  เจ้าหน้าท่ีฝ่ายบุคคล 
  1.3  พนักงานท่ีปรึกษา (Job  Supervisor) 

      

2.คุณลักษณะงานที่มอบหมายให้นักศึกษาปฏิบัต ิ
  2.1  ปริมาณงานมีความเหมาะสม 
  2.2  คุณภาพงานตรงตามลักษณะของสาขาวิชาเอก 
  2.3  ลักษณะงานมีความปลอดภยั ไม่เสี่ยงหรือก่อให้เกดิอันตราย 

      

3.การจัดการ และการสนับสนุนการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 
   3.1 การประสานงานภายในองค์กรผู้ใช้บัณฑติ ระหว่างฝ่ายบุคคลและ Job 

Supervisor เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 
   3.2  ฝ่ายบุคคล/ผู้ทีเ่กี่ยวข้อง มีการปฐมนิเทศ แนะน ากฎระเบียบ 

ต่าง ๆ ขององค์กรให้นักศึกษาทราบ 
  3.3 ม ีJob Supervisor ดูแลนักศึกษาภายในสัปดาห์แรกท่ีเข้างาน 
  3.4 Job Supervisor  มีความรู้  และประสบการณ์ ตรงกับสาขาวชิาเอกของ

นักศึกษา 
  3.5 Job Supervisor มอบหมายงาน สอนงาน และให้ค าปรึกษาอย่างเหมาะสม 
  3.6 มีการจัดท าแผนการท างานตลอดระยะเวลาของการปฏิบัติงาน 
  3.7 มีค่าตอบแทนให้นักศึกษาอย่างเหมาะสม 
  3.8 จัดสวัสดิการ(ที่พัก  อาหาร รถรับส่ง ฯลฯ) ให้นักศึกษาอย่างเหมาะสม 
  3.9 มีความพร้อมด้านอุปกรณ์ หรือเครื่องมือส าหรับให้นักศึกษาปฏิบัติงาน 
 3.10ให้ความส าคัญต่อการประเมนิผลการปฏิบตัิงาน และรายงานนกัศึกษา 

      

4. คุณภาพโดยรวมขององค์กรผู้ใช้บัณฑิต แห่งนี้       
 

 
ส่วนที่ 4  ประโยชน์ที่คณาจารย์ได้รับจากการนิเทศงานนักศึกษาโดยรวม ณ  องค์กรผู้ใช้บัณฑิต  

ประเด็นความคิดเห็น ระดับความคิดเห็น หมายเหตุ 
5 4 3 2 1  

1.ได้รับข้อมลูจากองค์กรผู้ใช้บัณฑติ มาพัฒนารายวิชา/หลักสูตร ให้
ทันสมัยและเหมาะสม 

      

2.ได้รับข้อมลูที่เป็นประโยชน์ในการสร้างความร่วมมือทางวิชาการ 
ระหว่างคณะ  มหาวิทยาลัยและองค์กรผู้ใช้บัณฑติ ในอนาคต 
 

      



 

 

 

ประเด็นความคิดเห็น ระดับความคิดเห็น หมายเหตุ 
5 4 3 2 1  

3.คณาจารย์ได้มีโอกาสเยีย่มองค์กรผู้ใช้บัณฑติ ท าให้ไดร้ับ
ประสบการณ์เพิ่มเติมเป็นประโยชน์ต่อการสอนรายวิชาที่รับผิดชอบ 

      

ความคิดเห็นเพิ่มเติม 
.......................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................... 
ส่วนที่  5 คุณภาพนักศึกษา  (1 แผ่น  ต่อนักศึกษา  1 ราย) 
5.1  ช่ือนักศึกษา…………………………………………………………........................สาขาวิชา………………………..………………………………… 
5.2  เอกสารที่นักศึกษาส่งกลับระหว่างปฏิบัติงาน      
   แบบแจ้งรายละเอียดที่พักระหว่างปฏิบัต ิ
   แบบแจ้งรายละเอียดงาน  ต าแหน่งงาน และพนักงานท่ีปรึกษา 
   แบบแจ้งแผนการปฏิบัติงาน 
   แบบแจ้งโครงร่างรายงาน 

ประเด็นความคิดเห็น ระดับความคิดเห็น หมายเหตุ 
5 4 3 2 1 

1.ความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี 
  1.1 มีความรับผิดชอบต่อหน้าท่ีที่ได้รับมอบหมาย 
  1.2  ปฏิบัติงานด้วยความกระตอืรือร้น 
  1.3  มีการปรับปรุงคุณภาพงานท่ีปฏิบัติอยู่เสมอ 
  1.4  ใช้เวลาในการท างานให้เกิดประโยชนส์ูงสุด 
  1.5  มีการรายงานผลการปฏิบตังิาน 

      

2.ความรู้  ความสามารถในการปฏิบัติ 
  2.1 ปฏิบัติงานโดยใช้ความรู้  ความสามารถท่ีมีอยู่อย่างเต็มที ่
  2.2  มีความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู ้
  2.3  มีความช านาญในด้านการปฏิบัติการ 
  2.4  มีความสามารถในการวางแผน จัดล าดับความส าคญัของงาน 
  2.5  ใฝ่รู้  สนใจศึกษาหาความรูใ้หม่ ๆ เพิ่มเติม 

      

3.คุณลักษณะส่วนบุคคล 
  3.1  ปฏิบัติตามกฎ  ระเบียบหรอืข้อบังคับขององค์กรโดยเคร่งครดั 
  3.2  เข้างานตรงเวลา  ไม่เคยขาด  ไม่เคยสาย 
  3.3  ให้ความเคารพเช่ือฟังผู้บังคับบัญชา 
  3.4  มีความขยัน  อดทน  สู้งาน 
  3.5  มีคุณธรรม จรยิธรรม เช่น ซื่อสัตย์ สุจรติ  รักษาความลับองค์กร 
  3.6  มีความคิดริเริม่  สร้างสรรค์ 
  3.7  มีความมั่นใจในตนเอง  กล้าสอบถาม และเสนอความคิดเห็น 

      



 

 

 

ประเด็นความคิดเห็น ระดับความคิดเห็น หมายเหตุ 
5 4 3 2 1 

  3.8  มีบุคลิกภาพ  และวางตัวเหมาะสม เช่น การแต่งกาย กริิยาวาจา วุฒิ
ภาวะ 
  3.9  มีความสามารถในการท างานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่น 
  3.10 ใช้ทรัพยากรขององค์กรอย่างรู้คุณค่า เช่น ไฟฟ้า วัสดุสิ้นเปลอืงต่าง ๆ  
4. สรุปคุณภาพโดยรวมของนักศกึษา       

 
ลักษณะงานทีน่ักศึกษาได้รับมอบหมายจากองค์กรผู้ใช้บัณฑิต  
  โครงงาน     งานประจ า     โครงงานและงานประจ า 
ความคิดเห็นเพ่ิมเติม 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


