
แบบประเมินการปฏิบัติงานของนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพ (สำหรับหนวยงาน) 

สาขาวิชาคอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

 

คำช้ีแจง : ผูใหขอมูลในแบบประเมินนี้ควรเปนผูควบคุมการฝกหรือพ่ีเลี้ยงของนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพ 

 

ขอมูลทั่วไป  

ชื่อ - นามสกุลนักศึกษา................................................................................ รหัสประจำตัว............................................ 

หลักสูตร   วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร)   วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 

ชื่อ- นามสกุลผูประเมิน ................................................................................................................................................. 

ตำแหนง .........................................................................สังกัด/แผนก............................................................................ 

ขอมูลการประเมินการปฏิบัติงานของนักศึกษา 

หัวขอประเมิน 
คะแนน

เต็ม 

คะแนน

ท่ีได 

ผลสำเร็จของงาน  (20 คะแนน) 

1. ปริมาณงาน : ปริมาณงานทีป่ฏิบัติสำเร็จตามหนาที่หรือตามที่ไดรับมอบหมายภายในระยะเวลา

ที่กำหนด  

10  

2. คณุภาพงาน : ทำงานไดถูกตองครบถวนสมบูรณ มีความประณีตเรียบรอย มีความรอบคอบ  

ไมเกิดปญหาติดตามมา งานไมคางคา ทำงานเสร็จทนัเวลาหรอืกอนเวลาท่ีกำหนด 

10  

ความรูความสามารถ  (40 คะแนน) 

3. ความรูความสามารถทางวิชาการ : นักศึกษามีความรูทางวิชาการเพียงพอ ที่จะทำงานตามที่

ไดรับมอบหมาย 

10  

4. ความสามารถในการเรียนรูและประยุกตวิชาการ : ความรวดเร็วในการเรยีนรู เขาใจขอมูล 

ขาวสาร และวิธีการทำงาน ตลอดจนการนำความรูไปประยุกตใชงาน 

10  

5. วิจารณญาณและการตัดสินใจ : ตัดสนิใจไดดี ถูกตอง รวดเร็ว มีการวิเคราะห ขอมูลและปญหา 

ตาง ๆ อยางรอบคอบกอน การตัดสินใจ สามารถแกปญหาเฉพาะหนา สามารถไววางใจใหตัดสนิใจ

ไดดวยตนเอง 

5  

6. การจัดการและวางแผน : การลำดบัความสำคัญของงาน การกำหนดขอบเขตและสัมฤทธ์ิผล

ของการปฏิบัติงาน 

5  

7. ทักษะการสื่อสาร : ความสามารถในการติดตอสื่อสาร การพูด การเขียน การนำเสนอ และการ

ประสานงาน สามารถสื่อใหเขาใจไดงาย เรียบรอย ชัดเจน ถูกตอง รัดกุม มีลำดับขั้นตอนที่ดี ไมกอ 

ใหเกิดความสับสนตอการทำงาน รูจักสอบถาม รูจักชี้แจงผลการปฏิบัติงานและขอขัดของใหทราบ 

5  

8. ความเหมาะสมตองานที่ไดรับมอบหมาย : สามารถพัฒนาตนเองใหปฏิบัติงานตามลักษณะงาน

ของแตละตำแหนง (Job description) ทีไ่ดรับมอบหมายไดอยางเหมาะสม 

5  



หัวขอประเมิน 
คะแนน

เต็ม 

คะแนน

ท่ีได 

ความรับผิดชอบตอหนาที่  (20 คะแนน) 

9. ความรับผิดชอบและเปนผูที่ไววางใจได : ดำเนนิงานใหสำเร็จลุลวงโดยคำนึงถึงเปาหมาย และ

ความสำเร็จของงานเปนหลัก ยอมรับผลการทำงานอยางมีเหตุผล สามารถปลอยใหทำงานไดโดย 

ไมตองควบคมุข้ันตอนในการทำงานตลอดเวลา สามารถไววางใจไดและรบัผิดชอบงานท่ีไดรับมอบ 

หมายได 

5 

 

 

10. ความสนใจ อุตสาหะในการทำงาน : ความสนใจและความกระตือรือรนในการทำงาน มีความ

อุตสาหะ ความพยายาม ความตั้งใจที่จะทำงานไดสำเร็จ ความมานะบากบั่น ไมยอทอตออุปสรรค

และปญหา 

5  

11. ความสามารถเริ่มตนทำงานไดดวยตนเอง : เมื่อไดรับคำชี้แนะ สามารถเร่ิมทำงานไดเอง โดย

ไมตองรอคำสั่ง เสนอตัวเขาชวยงาน มาขอรับงานใหม ๆ ไปทำ และไมปลอยเวลาวางใหลวงเลยไป

โดยเปลาประโยชน 

5  

12. การตอบสนองตอการสั่งการ : ยินดีรับคำสั่ง คำแนะนำ คำวิจารณ ไมแสดงความอึดอัดใจ 

เม่ือไดรับคำติเตือน ความรวดเรว็ในการปฏิบัติตามคำสั่ง การปรบัตัวปฏิบัติตามคำแนะนำและ

ขอเสนอแนะ 

5  

ลักษณะสวนบุคคล  (20 คะแนน) 

13. บุคลิกภาพและการวางตัว : มีบุคลิกภาพและวางตัวไดเหมาะสม เชน ทัศนคติ วุฒิภาวะ 

ความออนนอมถอมตน  การแตงกาย กิริยาวาจา การตรงตอเวลา และอ่ืน ๆ 

5  

14. มนุษยสัมพันธ : สามารถรวมงานกบัผูอ่ืน การทำงานเปนทีม สรางมนุษยสัมพนัธไดดี  

เปนที่รักของผูรวมงาน 

5  

15. ความมีระเบียบวินัย ปฏิบัติตามวัฒนธรรมขององคกร : ความสนใจเรียนรู ศึกษากฎระเบียบ 

นโยบายตาง ๆ และปฏิบัติตามโดยเต็มใจ การปฏิบัติตามระเบียบบริหารงานบุคคล (การเขางาน, 

ลางาน) และอื่น ๆ 

5  

16. คุณธรรมและจริยธรรม : มีความซื่อสัตย สุจริต รูจักเสียสละ ไมเห็นแกตัว เอื้อเฟอผูอ่ืน 5  

รวม 100  

 

โปรดใหขอคิดเห็นที่เปนประโยชนแกนักศึกษา  

จุดเดนของนักศึกษา ขอควรปรับปรุงของนักศึกษา 

  

  

  

  

หากนักศึกษาผูนี้สำเร็จการศึกษาแลว ทานจะรับเขาทำงานในสถานประกอบการนี้หรือไม (หากมีโอกาสเลือก) 

                     รับ                                ไมแนใจ                                  ไมรับ 

 



ขอคิดเห็นตอโครงการฝกประสบการณวิชาชีพ  

(โปรดใหระดับคะแนน 5 = มากที่สุด 4 = มาก 3= ปานกลาง 2 = นอย 1 = นอยที่สุด) 

หัวขอประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

1) การฝกประสบการณของนักศึกษามีประโยชนตอองคกรของทาน 

   1. ไดประโยชนจากผลงานของนักศึกษาที่ไปปฏิบัติงาน 

     

   2. พนักงานประจำมีเวลาทำงานดานอื่นเพ่ิมขึ้น เนื่องจากมีนักศึกษาชวย

ปฏิบัตงิาน 

     

   3. มีโอกาสไดคัดเลือกนักศึกษาฝกประสบการณเขาทำงานเปนพนักงานประจำ      

   4. มีโอกาสสรางความรวมมือทางวิชาการกับสถานศึกษา      

2) ขอคดิเห็นตอการนิเทศงานของอาจารยนิเทศ 

   1. การนิเทศงานมีประโยชนตอนักศึกษาและสถานประกอบการ 

   2. จำนวนครั้งท่ีอาจารยมานิเทศมีความเหมาะสม 

     

3) ความพึงพอใจตอการประสานงาน / ใหบริการกับโครงการฝกประสบการณ

วิชาชีพ 

     

 

ขอคิดเห็นเพิ่มเติม 

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

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

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

 

ลงชื่อ............................................................... 

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

 ............/............../............. 



แบบประเมินการปฏิบัติงานของนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพ (สำหรับหนวยงาน) 

สาขาวิชาคอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

 

คำช้ีแจง : ผูใหขอมูลในแบบประเมินนี้ควรเปนผูควบคุมการฝกหรือพ่ีเลี้ยงของนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพ 

 

ขอมูลทั่วไป  

ชื่อ - นามสกุลนักศึกษา................................................................................ รหัสประจำตัว............................................ 

หลักสูตร   วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร)   วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 

ชื่อ- นามสกุลผูประเมิน ................................................................................................................................................. 

ตำแหนง .........................................................................สังกัด/แผนก............................................................................ 

ขอมูลการประเมินการปฏิบัติงานของนักศึกษา 

หัวขอประเมิน 
คะแนน

เต็ม 

คะแนน

ท่ีได 

ผลสำเร็จของงาน  (20 คะแนน) 

1. ปริมาณงาน : ปริมาณงานทีป่ฏิบัติสำเร็จตามหนาที่หรือตามที่ไดรับมอบหมายภายในระยะเวลา

ที่กำหนด  

10  

2. คณุภาพงาน : ทำงานไดถูกตองครบถวนสมบูรณ มีความประณีตเรียบรอย มีความรอบคอบ  

ไมเกิดปญหาติดตามมา งานไมคางคา ทำงานเสร็จทนัเวลาหรอืกอนเวลาท่ีกำหนด 

10  

ความรูความสามารถ  (40 คะแนน) 

3. ความรูความสามารถทางวิชาการ : นักศึกษามีความรูทางวิชาการเพียงพอ ที่จะทำงานตามที่

ไดรับมอบหมาย 

10  

4. ความสามารถในการเรียนรูและประยุกตวิชาการ : ความรวดเร็วในการเรยีนรู เขาใจขอมูล 

ขาวสาร และวิธีการทำงาน ตลอดจนการนำความรูไปประยุกตใชงาน 

10  

5. วิจารณญาณและการตัดสินใจ : ตัดสนิใจไดดี ถูกตอง รวดเร็ว มีการวิเคราะห ขอมูลและปญหา 

ตาง ๆ อยางรอบคอบกอน การตัดสินใจ สามารถแกปญหาเฉพาะหนา สามารถไววางใจใหตัดสนิใจ

ไดดวยตนเอง 

5  

6. การจัดการและวางแผน : การลำดบัความสำคัญของงาน การกำหนดขอบเขตและสัมฤทธ์ิผล

ของการปฏิบัติงาน 

5  

7. ทักษะการสื่อสาร : ความสามารถในการติดตอสื่อสาร การพูด การเขียน การนำเสนอ และการ

ประสานงาน สามารถสื่อใหเขาใจไดงาย เรียบรอย ชัดเจน ถูกตอง รัดกุม มีลำดับขั้นตอนที่ดี ไมกอ 

ใหเกิดความสับสนตอการทำงาน รูจักสอบถาม รูจักชี้แจงผลการปฏิบัติงานและขอขัดของใหทราบ 

5  

8. ความเหมาะสมตองานที่ไดรับมอบหมาย : สามารถพัฒนาตนเองใหปฏิบัติงานตามลักษณะงาน

ของแตละตำแหนง (Job description) ทีไ่ดรับมอบหมายไดอยางเหมาะสม 

5  



หัวขอประเมิน 
คะแนน

เต็ม 

คะแนน

ท่ีได 

ความรับผิดชอบตอหนาที่  (20 คะแนน) 

9. ความรับผิดชอบและเปนผูที่ไววางใจได : ดำเนนิงานใหสำเร็จลุลวงโดยคำนึงถึงเปาหมาย และ

ความสำเร็จของงานเปนหลัก ยอมรับผลการทำงานอยางมีเหตุผล สามารถปลอยใหทำงานไดโดย 

ไมตองควบคมุข้ันตอนในการทำงานตลอดเวลา สามารถไววางใจไดและรบัผิดชอบงานท่ีไดรับมอบ 

หมายได 

5 

 

 

10. ความสนใจ อุตสาหะในการทำงาน : ความสนใจและความกระตือรือรนในการทำงาน มีความ

อุตสาหะ ความพยายาม ความตั้งใจที่จะทำงานไดสำเร็จ ความมานะบากบั่น ไมยอทอตออุปสรรค

และปญหา 

5  

11. ความสามารถเริ่มตนทำงานไดดวยตนเอง : เมื่อไดรับคำชี้แนะ สามารถเร่ิมทำงานไดเอง โดย

ไมตองรอคำสั่ง เสนอตัวเขาชวยงาน มาขอรับงานใหม ๆ ไปทำ และไมปลอยเวลาวางใหลวงเลยไป

โดยเปลาประโยชน 

5  

12. การตอบสนองตอการสั่งการ : ยินดีรับคำสั่ง คำแนะนำ คำวิจารณ ไมแสดงความอึดอัดใจ 

เม่ือไดรับคำติเตือน ความรวดเรว็ในการปฏิบัติตามคำสั่ง การปรบัตัวปฏิบัติตามคำแนะนำและ

ขอเสนอแนะ 

5  

ลักษณะสวนบุคคล  (20 คะแนน) 

13. บุคลิกภาพและการวางตัว : มีบุคลิกภาพและวางตัวไดเหมาะสม เชน ทัศนคติ วุฒิภาวะ 

ความออนนอมถอมตน  การแตงกาย กิริยาวาจา การตรงตอเวลา และอ่ืน ๆ 

5  

14. มนุษยสัมพันธ : สามารถรวมงานกบัผูอ่ืน การทำงานเปนทีม สรางมนุษยสัมพนัธไดดี  

เปนที่รักของผูรวมงาน 

5  

15. ความมีระเบียบวินัย ปฏิบัติตามวัฒนธรรมขององคกร : ความสนใจเรียนรู ศึกษากฎระเบียบ 

นโยบายตาง ๆ และปฏิบัติตามโดยเต็มใจ การปฏิบัติตามระเบียบบริหารงานบุคคล (การเขางาน, 

ลางาน) และอื่น ๆ 

5  

16. คุณธรรมและจริยธรรม : มีความซื่อสัตย สุจริต รูจักเสียสละ ไมเห็นแกตัว เอื้อเฟอผูอ่ืน 5  

รวม 100  

 

โปรดใหขอคิดเห็นที่เปนประโยชนแกนักศึกษา  

จุดเดนของนักศึกษา ขอควรปรับปรุงของนักศึกษา 

  

  

  

  

หากนักศึกษาผูนี้สำเร็จการศึกษาแลว ทานจะรับเขาทำงานในสถานประกอบการนี้หรือไม (หากมีโอกาสเลือก) 

                     รับ                                ไมแนใจ                                  ไมรับ 

 



ขอคิดเห็นตอโครงการฝกประสบการณวิชาชีพ  

(โปรดใหระดับคะแนน 5 = มากที่สุด 4 = มาก 3= ปานกลาง 2 = นอย 1 = นอยที่สุด) 

หัวขอประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

1) การฝกประสบการณของนักศึกษามีประโยชนตอองคกรของทาน 

   1. ไดประโยชนจากผลงานของนักศึกษาที่ไปปฏิบัติงาน 

     

   2. พนักงานประจำมีเวลาทำงานดานอื่นเพ่ิมขึ้น เนื่องจากมีนักศึกษาชวย

ปฏิบัตงิาน 

     

   3. มีโอกาสไดคัดเลือกนักศึกษาฝกประสบการณเขาทำงานเปนพนักงานประจำ      

   4. มีโอกาสสรางความรวมมือทางวิชาการกับสถานศึกษา      

2) ขอคดิเห็นตอการนิเทศงานของอาจารยนิเทศ 

   1. การนิเทศงานมีประโยชนตอนักศึกษาและสถานประกอบการ 

   2. จำนวนครั้งท่ีอาจารยมานิเทศมีความเหมาะสม 

     

3) ความพึงพอใจตอการประสานงาน / ใหบริการกับโครงการฝกประสบการณ

วิชาชีพ 

     

 

ขอคิดเห็นเพิ่มเติม 

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

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

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

 

ลงชื่อ............................................................... 

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

 ............/............../............. 



แบบประเมินการปฏิบัติงานของนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพ (สำหรับหนวยงาน) 

สาขาวิชาคอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

 

คำช้ีแจง : ผูใหขอมูลในแบบประเมินนี้ควรเปนผูควบคุมการฝกหรือพ่ีเลี้ยงของนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพ 

 

ขอมูลทั่วไป  

ชื่อ - นามสกุลนักศึกษา................................................................................ รหัสประจำตัว............................................ 

หลักสูตร   วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร)   วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 

ชื่อ- นามสกุลผูประเมิน ................................................................................................................................................. 

ตำแหนง .........................................................................สังกัด/แผนก............................................................................ 

ขอมูลการประเมินการปฏิบัติงานของนักศึกษา 

หัวขอประเมิน 
คะแนน

เต็ม 

คะแนน

ท่ีได 

ผลสำเร็จของงาน  (20 คะแนน) 

1. ปริมาณงาน : ปริมาณงานทีป่ฏิบัติสำเร็จตามหนาที่หรือตามที่ไดรับมอบหมายภายในระยะเวลา

ที่กำหนด  

10  

2. คณุภาพงาน : ทำงานไดถูกตองครบถวนสมบูรณ มีความประณีตเรียบรอย มีความรอบคอบ  

ไมเกิดปญหาติดตามมา งานไมคางคา ทำงานเสร็จทนัเวลาหรอืกอนเวลาท่ีกำหนด 

10  

ความรูความสามารถ  (40 คะแนน) 

3. ความรูความสามารถทางวิชาการ : นักศึกษามีความรูทางวิชาการเพียงพอ ที่จะทำงานตามที่

ไดรับมอบหมาย 

10  

4. ความสามารถในการเรียนรูและประยุกตวิชาการ : ความรวดเร็วในการเรยีนรู เขาใจขอมูล 

ขาวสาร และวิธีการทำงาน ตลอดจนการนำความรูไปประยุกตใชงาน 

10  

5. วิจารณญาณและการตัดสินใจ : ตัดสนิใจไดดี ถูกตอง รวดเร็ว มีการวิเคราะห ขอมูลและปญหา 

ตาง ๆ อยางรอบคอบกอน การตัดสินใจ สามารถแกปญหาเฉพาะหนา สามารถไววางใจใหตัดสนิใจ

ไดดวยตนเอง 

5  

6. การจัดการและวางแผน : การลำดบัความสำคัญของงาน การกำหนดขอบเขตและสัมฤทธ์ิผล

ของการปฏิบัติงาน 

5  

7. ทักษะการสื่อสาร : ความสามารถในการติดตอสื่อสาร การพูด การเขียน การนำเสนอ และการ

ประสานงาน สามารถสื่อใหเขาใจไดงาย เรียบรอย ชัดเจน ถูกตอง รัดกุม มีลำดับขั้นตอนที่ดี ไมกอ 

ใหเกิดความสับสนตอการทำงาน รูจักสอบถาม รูจักชี้แจงผลการปฏิบัติงานและขอขัดของใหทราบ 

5  

8. ความเหมาะสมตองานที่ไดรับมอบหมาย : สามารถพัฒนาตนเองใหปฏิบัติงานตามลักษณะงาน

ของแตละตำแหนง (Job description) ทีไ่ดรับมอบหมายไดอยางเหมาะสม 

5  



หัวขอประเมิน 
คะแนน

เต็ม 

คะแนน

ท่ีได 

ความรับผิดชอบตอหนาที่  (20 คะแนน) 

9. ความรับผิดชอบและเปนผูที่ไววางใจได : ดำเนนิงานใหสำเร็จลุลวงโดยคำนึงถึงเปาหมาย และ

ความสำเร็จของงานเปนหลัก ยอมรับผลการทำงานอยางมีเหตุผล สามารถปลอยใหทำงานไดโดย 

ไมตองควบคมุข้ันตอนในการทำงานตลอดเวลา สามารถไววางใจไดและรบัผิดชอบงานท่ีไดรับมอบ 

หมายได 

5 

 

 

10. ความสนใจ อุตสาหะในการทำงาน : ความสนใจและความกระตือรือรนในการทำงาน มีความ

อุตสาหะ ความพยายาม ความตั้งใจที่จะทำงานไดสำเร็จ ความมานะบากบั่น ไมยอทอตออุปสรรค

และปญหา 

5  

11. ความสามารถเริ่มตนทำงานไดดวยตนเอง : เมื่อไดรับคำชี้แนะ สามารถเร่ิมทำงานไดเอง โดย

ไมตองรอคำสั่ง เสนอตัวเขาชวยงาน มาขอรับงานใหม ๆ ไปทำ และไมปลอยเวลาวางใหลวงเลยไป

โดยเปลาประโยชน 

5  

12. การตอบสนองตอการสั่งการ : ยินดีรับคำสั่ง คำแนะนำ คำวิจารณ ไมแสดงความอึดอัดใจ 

เม่ือไดรับคำติเตือน ความรวดเรว็ในการปฏิบัติตามคำสั่ง การปรบัตัวปฏิบัติตามคำแนะนำและ

ขอเสนอแนะ 

5  

ลักษณะสวนบุคคล  (20 คะแนน) 

13. บุคลิกภาพและการวางตัว : มีบุคลิกภาพและวางตัวไดเหมาะสม เชน ทัศนคติ วุฒิภาวะ 

ความออนนอมถอมตน  การแตงกาย กิริยาวาจา การตรงตอเวลา และอ่ืน ๆ 

5  

14. มนุษยสัมพันธ : สามารถรวมงานกบัผูอ่ืน การทำงานเปนทีม สรางมนุษยสัมพนัธไดดี  

เปนที่รักของผูรวมงาน 

5  

15. ความมีระเบียบวินัย ปฏิบัติตามวัฒนธรรมขององคกร : ความสนใจเรียนรู ศึกษากฎระเบียบ 

นโยบายตาง ๆ และปฏิบัติตามโดยเต็มใจ การปฏิบัติตามระเบียบบริหารงานบุคคล (การเขางาน, 

ลางาน) และอื่น ๆ 

5  

16. คุณธรรมและจริยธรรม : มีความซื่อสัตย สุจริต รูจักเสียสละ ไมเห็นแกตัว เอื้อเฟอผูอ่ืน 5  

รวม 100  

 

โปรดใหขอคิดเห็นที่เปนประโยชนแกนักศึกษา  

จุดเดนของนักศึกษา ขอควรปรับปรุงของนักศึกษา 

  

  

  

  

หากนักศึกษาผูนี้สำเร็จการศึกษาแลว ทานจะรับเขาทำงานในสถานประกอบการนี้หรือไม (หากมีโอกาสเลือก) 

                     รับ                                ไมแนใจ                                  ไมรับ 

 



ขอคิดเห็นตอโครงการฝกประสบการณวิชาชีพ  

(โปรดใหระดับคะแนน 5 = มากที่สุด 4 = มาก 3= ปานกลาง 2 = นอย 1 = นอยที่สุด) 

หัวขอประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

1) การฝกประสบการณของนักศึกษามีประโยชนตอองคกรของทาน 

   1. ไดประโยชนจากผลงานของนักศึกษาที่ไปปฏิบัติงาน 

     

   2. พนักงานประจำมีเวลาทำงานดานอื่นเพ่ิมขึ้น เนื่องจากมีนักศึกษาชวย

ปฏิบัตงิาน 

     

   3. มีโอกาสไดคัดเลือกนักศึกษาฝกประสบการณเขาทำงานเปนพนักงานประจำ      

   4. มีโอกาสสรางความรวมมือทางวิชาการกับสถานศึกษา      

2) ขอคดิเห็นตอการนิเทศงานของอาจารยนิเทศ 

   1. การนิเทศงานมีประโยชนตอนักศึกษาและสถานประกอบการ 

   2. จำนวนครั้งท่ีอาจารยมานิเทศมีความเหมาะสม 

     

3) ความพึงพอใจตอการประสานงาน / ใหบริการกับโครงการฝกประสบการณ

วิชาชีพ 

     

 

ขอคิดเห็นเพิ่มเติม 

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

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

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

 

ลงชื่อ............................................................... 

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

 ............/............../............. 


