เอกสารประกอบที่ 2.3.4-3
ข้อคิดเห็นของสถานประกอบการต่อการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษาที่ไปปฏิบัติงานในต่างประเทศ ปีการศึกษา 2559
ลาดับ รหัสนักศึกษา

ชื่อ - นามสกุล

สาขาวิชา

GPAX ภาคการศึกษา หน่วยงาน / สถานประกอบการ

ประเทศ
ความพึง
พอใจ

ผลการประเมินการปฏิบัติงาน
จุดเด่น
ข้อควรปรับปรุง

1

B5650262

นางสาวชุตมิ า ดาเลิศ

เทคโนโลยีการผลิตพืช

3.01

1/2559 Botanical Garden Munich

Germany

4.71

2

B5650552

นางสาววราภรณ์ แทวกระโทก

เทคโนโลยีการผลิตพืช

2.62

1/2559 บิ๊กเอ็ม กรุ๊ปเซอร์วิส จากัด

Myanma

4.15

มีพลัง และมีความ
ตั้งใจที่จะศึกษาหา
ความรู้ 85%

เพิ่มประสบการณ์ ในภาคปฏิบัติ
ให้มากขึ้น ใช้เวลาอีกหน่อย จะ
สามารถเป็นผู้ประกอบการได้

3

B5650729

นางสาวกานต์สินี แหลมเฉียบ

เทคโนโลยีการผลิตพืช

2.57

1/2559 บิ๊กเอ็ม กรุ๊ปเซอร์วิส จากัด

Myanma

3.79

มีพลัง และมีความ
ตั้งใจที่จะศึกษาหา
ความรู้ 80%

เพิ่มความละเอียดในการทางาน
มากขึ้น เพิ่มภาคปฏิบัตใิ ห้มาก
ขึ้น ต่อไปจะสามารถเป็นนักส่ง
เส...

4

B5650149

นายภควัตร ภูคาศักดิ์

เทคโนโลยีการผลิตพืช

3.27

1/2559 บริษัท กรีนเวิลด์เจเนติกส์ (ประเทศ
ไทย) จากัด

Malaysia

4.89

Fast learning Easy understand the task
given
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Open mindedness Laninage skills Self
Good characters / Confidence / acting more
personality
actively

ลาดับ รหัสนักศึกษา

ชื่อ - นามสกุล

สาขาวิชา

GPAX ภาคการศึกษา หน่วยงาน / สถานประกอบการ

ประเทศ
ความพึง
พอใจ

5

B5650460

นางสาวคณิตา อินทะเล

6

B5653287

นางสาวปริญธิดา สังวาลย์ประดิษฐ

7

B5672288

นางสาวปารวี โภคสวัสดิ์

ผลการประเมินการปฏิบัติงาน
จุดเด่น
ข้อควรปรับปรุง

เทคโนโลยีการผลิตพืช

3.45

1/2559 บริษัท กรีนเวิลด์เจเนติกส์ (ประเทศ
ไทย) จากัด

Malaysia

4.40

always want to lean 1.Need Improvement to
something new
communicate especially in
Hardworking
English 2.Need
Improvement in writing
(English) 3.Finish work on
time and not last munites

เทคโนโลยีอาหาร

2.94

1/2559 Shinshu University /Faculty of
Agriculture

Japan

4.68

hard-working
don't hesitate to ask
beyond office
questions
hours accomplished
assigned task on
time good
communication
with colleague

เทคโนโลยีการจัดการ
(การจัดการโลจิสติกส์)

3.12

1/2559 University of Victoria

Canada

4.46

- Willing ness to
learn and adapt in
new colture and
Language Positive
attitude when
Challenged and
always meeting
Expectation

101

- With increased student
will gain+improve
confidece when presenting
data

ลาดับ รหัสนักศึกษา

ชื่อ - นามสกุล

สาขาวิชา

GPAX ภาคการศึกษา หน่วยงาน / สถานประกอบการ

ผลการประเมินการปฏิบัติงาน
จุดเด่น
ข้อควรปรับปรุง

ประเทศ
ความพึง
พอใจ

8

B5672509

นางสาวอัญชลิการ์ มาฟู

เทคโนโลยีการจัดการ
(การจัดการโลจิสติกส์)

3.31

1/2559 PKT Logistics (M) Sdn. Bhd.

Malaysia

4.36

- Self Confident - - Decision
communication
Skills - Team Work Pro active

9

B5672387

นายนิมิต นิวรณุสิต

เทคโนโลยีการจัดการ
(การจัดการโลจิสติกส์)

3.12

1/2559 PKT Logistics (M) Sdn. Bhd.

Malaysia

4.24

- Pro Active - Hard
Working - Team
Work

10

B5608355

นางสาวอุดมสิน สีจาปา

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

3.35

2/2559 Kanazawa Institute of
Technology

Japan

4.29

A spirit of challenge Academic curiosity
Leadership

11

B5619177

นางสาวศิรรัตน์ นิตย์กระโทก

3.16

3.76

-

B5612918

นางสาวฌารีน อินหวังสุข

2/2559 Shibaura Institute of
Technology
2/2559 Shibaura Institute of
Technology

Japan

12

วิศวกรรมออกแบบ
ผลิตภัณฑ์
วิศวกรรมการผลิต

Japan

4.28

13

B5618101

*นายสรัล สกุลทอง

วิศวกรรมอากาศยาน

3.53

2-3/2559 University of Victoria

Canada (จะแสดงในภาคการศึกษาที่ 3/2559

2.51

* นายสรัล สกุลทอง ปฏิบัตงิ านในระหว่าง 4 มกราคม 2560-27 เมษายน 2560 (ภาคการศึกษา 2-3/2559)
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- Languard - Self Contident

- Positive Thinking
Quick adaptability

-

ลาดับ รหัสนักศึกษา

ชื่อ - นามสกุล

สาขาวิชา

GPAX ภาคการศึกษา หน่วยงาน / สถานประกอบการ

ประเทศ
ความพึง
พอใจ

ผลการประเมินการปฏิบัติงาน
จุดเด่น
ข้อควรปรับปรุง

14

B5650484

นางสาวภารดี ชัยชนะ

เทคโนโลยีการผลิตพืช

2.61

3/2559 ซีชางเจียไต๋ไวน์แอนด์สปิริต จากัด

Sichuan/
เสฉวน

4.71

ความรู้ดา้ นปฏิบัตกิ าร ความมีระเบียบวินัย และการ
และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ปฏิบัตติ ามวัฒนธรรมองกรค์

15

B5651085

นางสาวจิรพร พิไลชัชวาล

เทคโนโลยีการผลิตพืช

2.92

3/2560 ซีชางเจียไต๋ไวน์แอนด์สปิริต จากัด

Sichuan/
เสฉวน

4.75

ความรู้ความสามารถ
ทางวิชาการ, มีความ
มั่นใจในตนเองและ
เป็นผู้นา
มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
และมีความเป็นผู้นา

16

B5653393

นางสาวนลินนิภา อ่อนสันเทียะ

เทคโนโลยีการผลิตพืช

2.6

3/2561 ซีชางเจียไต๋ไวน์แอนด์สปิริต จากัด

Sichuan/
เสฉวน

4.71

17

B5653812

นางสาวสุรีมาศ สกุลวา

เทคโนโลยีการผลิตพืช

2.33

3/2562 ซีชางเจียไต๋ไวน์แอนด์สปิริต จากัด

Sichuan/
เสฉวน

4.67

13

B5618101

*นายสรัล สกุลทอง

วิศวกรรมอากาศยาน

3.53

2-3/2559 University of Victoria
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Canada

4.78

การพัฒนาภาษาและวัฒนธรรม
ต่างประเทศ และการปรับปรุง
บุคลิกภาพรวมถึงการวางตัว
ความรู้ดา้ นวิชาการและการ
ตอบสนองต่อการสั่งการ

มีวิจารณญาณ การ
ความมั่นใจในตนเอง และความ
วิเคราะห์ การตัดสินใจ เป็นผู้นา
ที่ดี และมีระเบียบวินัย
-

-

