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  ผลการประเมินการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาสาํหรบันักศกึษา  
(ผูใหขอมูล : นักศึกษาสหกิจศึกษาหลังกลับจากการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา) 

              
 

 
  คําชี้แจง  
 กรอกหมายเลข 5, 4, 3, 2, 1 ตามความเห็นของทานในแตละหัวขอการประเมิน โดยใชเกณฑ  

  การประเมินคาสําหรับระดับความคิดเห็น ดังนี้ 

  5  หมายถึง  เห็นดวยกับขอความนั้นมากที่สดุ  หรือเหมาะสมมากที่สุด 

  4  หมายถึง  เห็นดวยกับขอความนั้นมาก  หรือเหมาะสมมาก 

  3  หมายถึง  เห็นดวยกับขอความนั้นปานกลาง หรือเหมาะสมปานกลาง 

  2  หมายถึง  เห็นดวยกับขอความนั้นนอย  หรือเหมาะสมนอย 

  1  หมายถึง  เห็นดวยกับขอความนั้นนอยที่สดุ  หรือเหมาะสมนอยที่สุด 
  
    
เรียน  อาจารยที่ปรึกษาสหกิจศึกษา ฯ 
 

สวนที่ 1   ขอมูลทั่วไป 
1. ชือ่นักศึกษา...................................... ......................................รหัส...................................... 

2. หนวยงานที่ไปปฏบิัติงานสหกิจศึกษา............................................................................................................... 

คาตอบแทนที่ไดรับจากการปฏิบัติงาน 

� ไมม ี

� ม ี  ดังนี้    

� รายวัน  วันละ  .............   บาท    หรือ  �   รายเดือน   เดือนละ  .............   บาท   

� อื่นๆ  .................................................................................. 

3. สวัสดกิารดานตาง ๆ ที่ไดรับจากสถานประกอบการ 

3.1 ที่พัก 

� ไมม ีและ 

� พักอาศัยกบัญาต ิ   หรือ � หาคาที่พัก รายเดือน   เดือนละ  .............   บาท   

� อื่นๆ  .................................................................................. 

� ม ี  ดังนี้    

� จัดที่พักใหฟรี    หรือ   �   มีคาใชจายรายเดือน   เดือนละ  .............   บาท   

� อื่นๆ  .................................................................................. 
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3.2  อาหาร 

� ไมม ี 

� ม ี  ดังนี้    

� มีอาหารเลี้ยงฟรี    หรือ  �   มอีาหารราคาถูก     

� อื่นๆ  .................................................................................. 

         รวมรายจายสําหรับคาอาหารเดือนละ  .............   บาท 

3.3  รถรับสง 

� ไมม ี 

� ม ี  ดังนี้    

� มีรถรับสงฟรี    หรือ  �  มีรถรับสงแตตองจายเงินคารถ    

� อื่นๆ  .................................................................................. 

         รวมรายจายสําหรับคาอาหารเดือนละ  .............   บาท 

3.4 สวัสดิการอื่นๆ (ถาม)ี 

� คารักษาพยาบาล    �ประกันชวีิต / ประกันอุบัติเหตุ � เครื่องแบบ 

� อื่นๆ  ............................................................ 
 
สวนที่ 2   ประเมินสถานประกอบการและพนักงานทีป่รึกษาสหกิจศึกษา 
 

 
หัวขอการประเมิน 

ระดับความ
ความคิดเห็น

(1-5 ) 

 
หมายเหต ุ

1. ความเขาใจในวัตถุประสงคของโครงการสหกิจศึกษา 
 1.1 เจาหนาที่ระดับบริหารและฝายบุคคล 

  

 1.2 พนักงานที่ปรึกษา (Job supervisor)   

2. การจัดการ และสนับสนุน 
     2.1 การประสานงานดานการจัดการดูแลนักศึกษาภายใน 

      สถานประกอบการระหวางฝายบุคคลและพนักงานที่ปรึกษา 

  

     2.2 การใหคําแนะนําดูแลนักศึกษาของฝายบรหิารบุคคล 

       (การปฐมนเิทศ การแนะนําระเบียบวินัย การลางาน   

        สวัสดิการ การจายคาตอบแทน) 

  

     2.3 บุคลากรในสถานประกอบการ ใหความสนใจสนับสนุน 

        และใหความเปนกันเองกับนักศึกษา 
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หัวขอการประเมิน 

ระดับความ
ความคิดเห็น

(1-5 ) 

 
หมายเหต ุ

3. ปริมาณงานทีน่ักศึกษาไดรบัมอบหมาย 
     (เทียบกับพนักงงานประจํา) 

  

4. คุณภาพงาน 
    4.1  คุณลักษณะงาน ( Job description) 

(เทียบกับตําแหนงงานทางดานคอมพิวเตอร เชน  programmer, 

tester, system analysis, system engineering, administrator 

หรืองานเกี่ยวกับ network หรือ database เปนตน) 

  

    4.2 งานที่ไดรับมอบหมายตรงกับสาขาวิชาวิทยาการ

คอมพิวเตอร 

  

    4.3 งานที่ไดรับมอบหมายตรงกับที่บริษัทเสนอไว   

    4.4 งานที่ไดรับมอบหมายตรงกับความสนใจของนักศึกษา   

    4.5 ความเหมาะสมของหัวขอโครงงานที่นักศึกษาไดรับ   

5. การมอบหมายงานและนิเทศงานของพนักงานที่ปรึกษา 
    5.1 มีพนักงานที่ปรึกษาดูแลนักศึกษาตั้งแตวันเริ่มปฏิบัติงาน

จนถึงวันสิ้นสุดของการปฏิบัตงิาน 

  

    5.2 ความรูและประสบการณวิชาชพีของพนักงานที่ปรึกษา   

    5.3 เวลาที่พนักงานที่ปรึกษาใหแกนักศึกษาดานการปฏบิัติงาน   

    5.4 เวลาที่พนักงานที่ปรึกษาใหแกนักศึกษาดานการเขียน

รายงาน 

  

    5.5 ความสนใจของพนักงานที่ปรึกษาตอการสอนงานและ

ส่ังงาน 

  

5.6 การใหความสําคัญและใหคําแนะนําตอการประเมินผล
การปฏิบัติงานและเขียนรายงานของพนักงานที่ปรึกษา 

  

5.7 ความพรอมของอุปกรณเครื่องมือสําหรับการปฏิบัติงาน
ของนักศึกษา  

  

    5.8 การจัดทําแผนปฏิบัติงานตลอดระยะเวลาของการ

ปฏิบัติงานของพนักงานที่ปรึกษา 

  

6. สรุปคุณภาพโดยรวมของสถานประกอบการแหงนี ้
     สําหรับโครงการสหกิจศกึษา 
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สวนที่ 3 ประเมินตนเอง 
 

 
หัวขอการประเมิน 

ระดับความ
ความคิดเห็น

(1-5) 

 
หมายเหต ุ

1. การพัฒนาตนเอง (หลังสิ้นสุดการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา) 

 1.1  บุคลิกภาพ 

  

     1.2  วุฒิภาวะ   

     1.3  การปรับตัว   

     1.4  การเรียนรู   

     1.5  การแสดงความคิดเห็น การแสดงออก   

     1.6  มนุษยสัมพันธ   

     1.7  ทัศนคติ   

     1.8   ความรับผิดชอบ   

2. ความประพฤติ คุณธรรม จริยธรรม และการปฏิบัติตาม
ระเบียบวินัยขององคกร เชน  การตรงตอเวลา การลา การขาด

งาน การแตงกาย 

  

3. ความรูความสามารถทีจ่ําเปนตอการปฏิบัติงานทีไ่ดรบั
มอบหมายใหสําเร็จ 

  

4. คุณภาพของผลงานที่ไดรับมอบหมาย   
5. คุณภาพของการจัดทํารายงาน   
6. ความพึงพอใจของนักศึกษา 
     6.1  ตองานที่ไดปฏิบัติและสถานประกอบการ 

  
 

     6.2  สถานประกอบการ   

     6.3  ตอพนักงงานที่ปรึกษา   

     6.3  ตอความเหมาะสมความปลอดภัย ของที่พัก   

     6.4  ตอความสะดวกปลอดภัยในการเดินทางไป – กลับ   

7.  สรุปผลการปฏิบัติและพฒันาตนเองโดยรวมของนักศึกษา   
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ความคิดเห็นเพิ่มเติม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

(ลงชื่อ)………………………………………………… 

(       ) 

นักศึกษาสหกิจศึกษา ประจําปการศึกษา ............. 

วันที่…………………………………………………….. 
 


