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แบบบันทึกการนิเทศการฝึกงานนิสิต คณะสังคมศาสตร ์มหาวิทยาลยันเรศวร 
โดยอาจารย์นิเทศ  

 
ชื่อสถานประกอบการ (ไทย หรือ อังกฤษ) ………………………………………………………………………………… 

 
สถานท่ีตั้ง เลขท่ี ........................อาคาร...................................หมู่.........................ถนน......................................................  
ต าบล/แขวง……………...……....…………………… อ าเภอ/เขต……………………………..จังหวัด.................................................... 
รหัสไปรษณีย.์...................................โทรศัพท.์............................................โทรสาร………….....……………………………………  
 
รายนามนิสิตที่ได้รับการนิเทศงานในสถานประกอบการแห่งนี้  
1. ...........................................................................................................สาขาวิชา……………………………….ช้ันปี................... 
2. ...........................................................................................................สาขาวิชา……………………………….ช้ันปี................... 
3. ...........................................................................................................สาขาวิชา……………………………….ช้ันปี................... 
4. ...........................................................................................................สาขาวิชา……………………………….ช้ันปี................... 
5. ...........................................................................................................สาขาวิชา……………………………….ช้ันปี................... 
6. ...........................................................................................................สาขาวิชา……………………………….ช้ันปี................... 

 
 
 

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

        อาจารย์ผู้นิเทศงาน 
วันท่ีนิเทศ ……………………………………………………………………….  

 
 
ค าชี้แจง  

โปรดใส่เครื่องหมาย  หรือ – ตามความเห็นของท่านในแตล่ะหัวขอ้การประเมิน โดยใช้เกณฑ์การประเมินค่า
ส าหรับระดับความคดิเห็น ดังนี ้ 

5 หมายถึง เห็นด้วยกับข้อความนัน้ มากที่สุด หรือ เหมาะสมมากที่สุด  
4 หมายถึง เห็นด้วยกับข้อความนัน้ มาก หรือ เหมาะสมมาก  
3 หมายถึง เห็นด้วยกับข้อความนัน้ ปานกลาง หรือ เหมาะสมปานกลาง  
2 หมายถึง เห็นด้วยกับข้อความนัน้ น้อย หรือ เหมาะสมน้อย  
1 หมายถึง เห็นด้วยกับข้อความนัน้ น้อยที่สุด หรือ เหมาะสมน้อยท่ีสุด  
- หมายถึง ไม่สามารถใหร้ะดับคะแนนได ้เช่น ไมม่ีความเห็น ไม่มีขอ้มูล ไม่ต้องการประเมิน เป็นต้น  
 

ส่วนที ่1 ส าหรับการประเมินสถานประกอบการ 
หัวข้อการประเมิน  ระดับความคิดเห็น  

มากที่สุด  มาก  ปานกลาง  น้อย  น้อยที่สุด  
1. ความเข้าใจในจุดประสงค์ของการส่งนิสิตมาฝึกงาน 
1.1 เจ้าพนักงานระดับบรหิารและฝ่ายบุคคล 

     

1.2 พนักงานท่ีปรึกษา (Job Supervisor)      
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หัวข้อการประเมิน ระดับความคิดเห็น 
มากที่สุด  มาก  ปานกลาง  น้อย  น้อยที่สุด  

2. การจัดการและสนับสนุน  
2.1 การประสานงานด้านการจัดการดูแลนิสิตภายใน  
สถานประกอบการระหว่างฝ่ายบุคคล และ Job Supervisor 

     

2.2 การให้ค าแนะน าดูแลนิสติของฝ่ายบริหารบุคคล (การปฐมนเิทศ,  
การแนะน าระเบียบวินัย, การลา, สวัสดิการ, ค่าตอบแทน ฯลฯ) 

     

2.3 บุคลากรในสถานประกอบการ ให้ความสนใจสนับสนุนและให้ความ 
เป็นกันเองกับนิสิตฝึกงาน 

     

3. ปริมาณงาน  
3.1 ปริมาณงานท่ีนิสติได้รับมอบหมาย 

     

4. คุณภาพงาน  
4.1 คุณลักษณะงาน (Job Description) 

     

4.2 งานท่ีได้รับมอบหมายตรงกับสาขาวิชาเอกของนิสิต      
4.3 งานท่ีได้รับมอบหมายตรงกับที่บริษัท/หน่วยงานเสนอไว ้(ถ้ามี)      
4.4 งานท่ีได้รับมอบหมายตรงกับความสนใจของนิสิต      
4.5 ความเหมาะสมของหัวข้อรายงานท่ีนิสิตไดร้ับ (ถ้ามี)      
5. การมอบหมายงานและนิเทศงานของ Supervisor  
5.1 ม ีSupervisor ดูแลนิสติตั้งแต่วันแรกที่เข้างาน 

     

5.2 ความรู้และประสบการณ์วิชาชีพของ Supervisor      
5.3 เวลาที ่Supervisor ให้แก่นิสติด้านการปฏิบัติงาน      
5.4 เวลาที ่Supervisor ให้แก่นิสติด้านการเขียนรายงาน (ถ้าม)ี      
5.5 ความสนใจของ Supervisor ต่อการสอนงานและสั่งงาน      
5.6 การให้ความส าคญัต่อการประเมินผลการปฏิบัติงาน และ  
การเขียนรายงานของ Supervisor 

     

5.7 ความพร้อมและอุปกรณเ์ครื่องมือส าหรับนสิิต (พิจารณาในกรณ ี 
นิสิตไปฝึกปฏิบัติงานช่ัวคราวเท่านั้น) 

     

5.8 การจดัท าแผนปฏิบัติงานตลอดระยะเวลาของการปฏิบตัิงาน      
6. สรุปคุณภาพโดยรวมของสถานประกอบการแห่งนี ้ 
ส าหรับโครงการฝึกงานของมหาวทิยาลัยนเรศวร 
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ส่วนที ่2 ส าหรับการประเมินนิสิตฝึกงาน (1 แผ่นส าหรับนิสิต 1 ราย)  
ช่ือนิสิต ......................................................................................................สาขาวิชา………………………………ช้ันปี........................ 
 
ด้านคุณธรรมจริยธรรม / Ethics and Morals 

หัวข้อประเมิน/Items  
1. 1. มีความรับผดิชอบด าเนินงานให้ส าเรจ็ลลุ่วง สามารถปล่อยใหท้ างานได้โดยไม่ต้องควบคุมมากเกนิไป 

สามารถไว้วางใจได้ให้รับผิดชอบงานท่ีมากกว่าเวลางานประจ า  
 

10 คะแนน 
 

2. 2. มีความสนใจ และความกระตือรือร้นในการท างาน มีความอุตสาหะ ความพยายาม ความตั้งใจทีจ่ะ
ท างานได้ส าเร็จ ความมานะบากบัน่ ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคและปญัหา  

 

10 คะแนน 
 

3. 3. มีบุคลิกภาพและการวางตัวได้อย่างเหมาะสม เช่น ทัศนคต ิวุฒิภาวะ ความอ่อนน้อมถ่อมตน การแต่ง
กาย กิริยาวาจา การตรงต่อเวลา และอื่น ๆ 

 

10 คะแนน 
 

4. 4. มีระเบียบวินัย ปฏิบัติตามวฒันธรรมองค์กร ปฏิบัติตามระเบยีบบริหารงานงานบุคคล  

 

10 คะแนน 
 

5. มีคุณธรรมจริยธรรม ซื่อสัตย์สจุริต กล้าหาญ เสียสละ เอื้อเฟ้ือช่วยเหลือผู้อื่น  

 

10 คะแนน 
 

6. มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ  

 

10 คะแนน 
 

  
ด้านความรู้ / Knowledge 

หัวข้อประเมิน/Items  
1. 7.  มีความรู้ทางวิชาการเพียงพอท่ีจะท างานท่ีได้รับมอบหมาย (ในลักษณะที่นิสิตจะปฏิบตัิได้) 

 

10 คะแนน 
 

2. 8. มีความรู้ความช านาญในการปฏิบัติการ เช่น การปฏิบัติงานในภาคสนาม การปฏิบัติการใน 
ห้องปฏิบัติการ 

 

10 คะแนน 
 

3 9. สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพได้อย่างสร้างสรรค์ เพื่อน าไปสู่การสร้าง
นวัตกรรม 

 

10 คะแนน 
 

4 10. สามารถน าความรู้และประสบการณ์มาแก้ปญัหาของตนเองและสังคมได ้

 

10 คะแนน 
 

 
 

ด้านทักษะทางปัญญา / Cognitive Skills 
หัวข้อประเมิน/Items  

111. มีความคดิริเริ่มสร้างสรรค์ใฝเ่รียนรู้ 

 

10 คะแนน 
 

2. 12. มีวิจารณญาณและการตัดสินใจไดด้ี ถูกต้อง รวดเร็ว มีการวเิคราะห์ข้อมูลและปญัหาต่าง ๆ อย่าง
รอบคอบก่อนการตัดสินใจ สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้า สามารถไวว้างใจให้ตัดสินใจได้ด้วยตนเอง 

 

10 คะแนน 
 

3 13. มีทัศนคติเชิงบวก 

 

10 คะแนน 
 

4 14. สามารถพัฒนาตนเองให้ปฏบิัติตาม Job position และ Job description ที่มอบหมายได้อย่าง
เหมาะสม หรือต าแหน่งงานนี้เหมาะสมกับนสิิตคนนีห้รือไม่เพียงใด 

 

10 คะแนน 
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ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ / Interpersonal Skills and Responsibility  
หัวข้อประเมิน/Items  

1. 15. มีมนุษยสมัพันธ์ (ทั้งการพูดและการวางตัว) สามารถท างานร่วมกับผู้อื่น สร้างมนุษยสัมพันธ์ได้ดี เป็น
ที่ รักใคร่ชอบพอของผู้ร่วมงาน เป็นผู้ที่ช่วยก่อให้เกิดความร่วมมือประสานงาน 

 

10 คะแนน 
 

2. 16. มีจิตสาธารณะ 

 

10 คะแนน 
 

3 17. มีความสามารถท างานเป็นทีม 

 

10 คะแนน 
 

4 18. มีความเข้าใจตนเองและผู้อืน่ 

 

10 คะแนน 
 

 
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (Numerical, Communication and 
Information Technology Skills) 

หัวข้อประเมิน/Items  
1. 19. วิเคราะห์ สังเคราะห์ สรุปประเด็นเนื้อหาส าหรับการน าเสนอเป็นภาษาไทยและภาษาต่างประเทศได้ 

 

10 คะแนน 
 

2. 20. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการน าเสนอข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือสามารถใช้ความรู้ 
ในเชิงสถิติ คณิตศาสตร์ เพื่อแก้ปญัหาโจทย์ท่ีไดร้ับมอบหมายได้อยา่งเหมาะสม 

 

10 คะแนน 
 

 
ข้อคิดเห็นเพ่ิมเติม / Other comments 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……….………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………
………………….……………….………………………….………………………….………………………….………………………….……………………………... 


