Center for Cooperative Education and Career Development Walailak University

แบบประเมินผลการปฏิบัติงานนักศึกษาสหกิจศึกษา โดยสถานประกอบการ
Cooperative Education Work Performance Evaluation Form
Trimester /

WUC 013

คําชี้แจง Guideline for the evaluator
1) ผูใหขอมูลในแบบประเมินนี้ตองเปนพนักงานที่ปรึกษา (Job Supervisor)ของนักศึกษาสหกิจศึกษาหรือบุคคลที่หนวยงาน
มอบหมาย
The Work Performance Evaluation is to be completed by the job supervisor or the assigned person only
2) แบบประเมิน จํานวน 38 ขอ ประกอบดวย 2 สวนคือ สวนที่ 1 ประเมินนักศึกษาสหกิจศึกษา สวนที่ 2 ประเมินกระบวนการ
ดําเนินงานสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ โปรดกรอกขอมูลทุกขอเพื่อความสมบูรณของการประเมิน
The evaluation form devided into 2 parts: 1) to evaluate the student's work performance
2) to evaluate the working process of the Center for Cooperative Education and Career Development of
Walailak University
3) โปรดใหคะแนนในชอง
ในแตละหัวขอการประเมินและโปรดระบุความคิดเพิ่มเติมในขอคําถามปลายเปด
5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = นอย 1 = นอยที่สุด
Please provide a rating to in each topic
5= Exellent 4= Very Good 3= Average 2= Below Average 1= Very Poor
4) เมื่อทําการประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาแลว กรุณานําเอกสารใสซองประทับตรา “ปกปด”
มอบใหนักศึกษานําสง หรือสงกลับมายังมหาวิทยาลัยโดยตรงหลังเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
After complete this evalution form, please confidentially seal and give to the student to return to
the Center for Cooperative Education and Career Development at the end of the program.

เอกสารปกปด (Confidential)
เรียน ศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ/ to Center for Cooperative Education and Career Development
ชื่อ - นามสกุลนักศึกษา/ Student's Name
รหัสประจําตัว / ID.No.
หลักสูตร/ Program

สํานักวิชา / School

ชื่อสถานประกอบการ / Employer's Name
ชื่อ - นามสกุล ผูประเมิน / Evaluator's Name
ตําแหนง / Position
โทรศัพท / Tel.

แผนก / Department
โทรสาร / FAX

E-mail :

คําชี้แจง โปรดใหคะแนนตอการปฏิบัติงานของนักศึกษาในชอง
Please provide a rating to in each topic
5 หมายถึง มากที่สุด / Excellence
2
4 หมายถึง มาก / Very Good
1
3 หมายถึง ปานกลาง / Average

ในแตละหัวขอการประเมิน ตามเกณฑการประเมินตอไปนี้
หมายถึง นอย / Below Average
หมายถึง นอยที่สุด / Very Poor

สวนที่ 1 ประเมินนักศึกษาสหกิจศึกษา Part 1 Student's Work Performance

ดานที่ 1 ดานคุณธรรมจริยธรรม Topic 1 Ethics and Moral
1) มีความซื่อสัตยสุจริต มีน้ําใจชวยเหลือผูอื่น
Honesty and helpfullness
2) มีวินัย ตรงตอเวลา รูจักหนาที่ของตน สงงานที่ไดรับมอบหมายตามเวลา
Discipline/ Punctuality/Awareness of their work

คะแนนเต็ม 5 คะแนน
Full Score 5 Points

3) เคารพสิทธิ์ และรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น
Respect of rights and duty others/openly accept and respond to suggestions
and comments
4) มีจริยธรรมและปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
Morality and code of ethics
ดานที่ 2 ดานความรู Topic 2 Knowledge
5) มีความรูทางวิชาการในวิชาชีพอยางถูกตอง
Academic Ability
6) มีความรูทันตอเหตุการณขาวสารที่เกี่ยวของกับวิชาชีพและสถานการณปจจุบัน
Awareness of current situation of their own professional career
7) มีความรูทางวิชาการที่เพียงพอตอการประยุกตเพื่อแกไขปญหาและพัฒนางานในหนวยงาน
Ability to adabt the academic knowledge to identify and analyse problems
for works development
ดานที่ 3 ดานทักษะทางปญญา Topic 3 Cognitive Skills
8) สามารถเรียนรูงานใหม คนหาขอมูล ทําความเขาใจ คิดวิเคราะห และสังเคราะหไดอยางเปนระบบ
Ability to learn new tasks and search for the new information, to understand
tasks assigned and to analysis systematically and synthetically
9) สามารถวางแผนการทํางาน จัดลําดับความสําคัญของปญหาและงานที่ปฏิบัติไดอยางเหมาะสมและ
สรางสรรค
Ability to organize and plan their work and to prioritize problems creatively and
effectively

คะแนนประเมิน
Received Score

คะแนนเต็ม 5 คะแนน
Full Score 5 Points
10) สามารถทํางานไดดวยตนเองและปฏิบัติงานตางๆ ที่ไดรับมอบหมายไดอยางถูกตอง
และวางใจใหตัดสินใจได
Ability to work independently and to complete tasks assigned dependably
11) สามารถริเริ่มงานที่สนใจซึ่งนําไปสูการแกไขปญหาใหกับหนวยงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
Abitlity in interested work initiation lead to problem solving of the
workplace efficiently
12) มีทักษะในการเผชิญสถานการณและ สามารถแกไขปญหาเฉพาะหนาดวยตนเองไดอยางเหมาะสม
Ability to analyze problems or procedures, evaluate alternatives, and select
the best course of action
ดานที่ 4 ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
Topic 4 Interpersonal Skills and Responsibility
13) สามารถเขากับเพื่อนรวมงานไดดีและปรับตามวัฒนธรรมการทํางานไดอยางเหมาะสม
Ability to work with other and get along well with the different cultures
14) มีภาวะความเปนผูนําและผูตามตามบทบาทหนาที่ สามารถแกไขปญหาขอขัดแยงไดอยางถูกตอง
วางตัวเหมาะสม รูจักกาลเทศะ มีกริยาสุภาพ เรียบรอย
Leadership and followship ability
15) มีความรับผิดชอบตอตนเอง วิชาชีพ สังคมและมีจิตสาธารณะ
Awareness of self responsibilty, professional career, society and public mind
16) มีความตรงตอเวลาและพรอมตอการทํางานที่ไดรับมอบหมาย
(โปรดระบุ วัน ลาหยุด /ปวยของนักศึกษา) ..........................................................................................................................................

Puctuality and promtpness to works assigned

(Please indicate leaves/ sick leaves)

ดานที่ 5 ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
Topic 5 Numerical Analysis, Communication and Information Technological Skills
17) สามารถวิเคราะห สรุปประเด็น และขอเสนอแนะตอหนวยงานในการพัฒนาการปฏิบัติงานสหกิจ
ศึกษาไดอยางเหมาะสม
Ability to analize, summerrize and recommend to the workplace for job development
18) สามารถนําความรูทางคณิตศาสตรและสถิติมาใชในการปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายไดอยางถูกตอง
Ability in numberical analysis and satatistic skills for the tasks assigned
19) สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศและโปรแกรมคอมพิวเตอรพื้นฐานตามสาขาวิชาชีพได
Ability to use the basic computer and information technology related to their fields of study

20) สามารถใชทักษะ การฟง พูด อาน เขียน และสื่อสารในการปฏิบัติงานไดอยางเหมาะสม
Ability to demonstrates effective listening, speaking and written, communication

คะแนนประเมิน
Received Score

คะแนนเต็ม 5 คะแนน
Full Score 5 Points

ดานที่ 6 ดานอื่น ๆ Topic 6 Others

คะแนนประเมิน
Received Score

21) นักศึกษาสหกิจศึกษาสามารถใชภาษาอังกฤษหรือภาษาอื่นๆ (ระบุ) .................................................
ที่เกี่ยวของกับการทํางานและในชีวิตประจําวันได
Ability to use English or other languages skills in the working environment and daily life
22) โดยภาพรวม ทานคิดเห็นวานักศึกษาสหกิจศึกษามีผลการปฏิบัติงานระดับใด
Overall Performance Rating
คะแนนรวม ดานที่ 1 - 6
Total Score Topic 1 - 6

คะแนนประเมิน
Received Score

110
ดานที่ 7 การจัดทํารายงาน/โครงงานสหกิจศึกษา Topic 7 Report or Project achievement
23) รายงาน/โครงงานเปนไปตามวัตถุประสงคและความตองการของหนวยงาน
Report or Project done according to purpose and requirement of workplace
24) ความตอเนื่องสม่ําเสมอในการขอรับคําปรึกษาและรายงานความกาวหนาในการจัดทํารายงาน
/โครงงาน
The Consistency of work and project assignment progessing report to the job
supervisor
25) เนื้อหารายงาน/โครงงานเปนไปตามหลักวิชาการ
The content of the report or project done according to Academic knowledge
26) ความถูกตองในเชิงเนื้อหาและการจัดเก็บขอมูล
Accuracy in content and data arrangement
27) ประโยชนของรายงาน/โครงงาน ตอหนวยงานและนําไปใชไดจริง
Report or Project is benifitial and practical for workplace
คะแนนรวม ดานที่ 7
Total Score Topic 7

คะแนนประเมิน
Received Score

25
หมายเหตุ
นักศึกษาที่ไดผลประเมินดานที่ 1-7 ต่ํากวารอยละ 60 (หรือต่ํากวา 81 คะแนน จาก 135 คะแนน) จะไมผานการประเมิน
In order to pass, students must be evaluated at least 60 percent (or not below 81 points of 135 points)

28) ในอนาคต ทานสนใจจะรับนักศึกษาเขาทํางานในหนวยงานของทานหรือไม หากมีตําแหนงงานวาง
If there was a position available, would you consider hiring this student as a fulltime employee upon graduation?
( ) รับ Yes ( ) ไมรับ No ( ) ไมแนใจ Not sure ( ) อื่น ๆ โปรดระบุ other, please indicate …………………….…
29) ปตอไป หนวยงานยินดีรับนักศึกษาสหกิจศึกษารุนถัดไปเขาปฏิบัติงานหรือไม
Will you accept our students for cooperative education in the next year ?
( ) รับ Yes ( ) ไมรับ No ( ) ไมแนใจ Not sure ( ) อื่น ๆ โปรดระบุ other, please indicate …………………….……
30. จุดเดนของนักศึกษา / Strength of the student

31. ขอควรปรับปรุงของนักศึกษา /Improvement of the student

สวนที่ 2 ประเมินกระบวนการดําเนินงานสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Part 2 The Performance of Cooperative Education Operation
คะแนนเต็ม 5 คะแนน
Full Score 5 Points
1) กระบวนการของสหกิจศึกษามีประโยชนตอองคกร เชน การชวยงานและพัฒนางาน การสรรหาและ
คัดเลือกบุคลากรของหนวยงานในอนาคต
Does the process of cooperative education provide benefits to your organization?
(i.e. to faciliate and develop works and recruitement)
2) นักศึกษาสหกิจศึกษาไดรับการเตรียมความพรอมอยางเหมาะสม สามารถปฏิบัติงานไดอยางมี
มีประสิทธิภาพ The readiness of the students in term of preparation
3) การดําเนินการของศูนยสหกิจศึกษาฯ ในดานการประสานงานกับสถานประกอบการ และการคัดเลือก
นักศึกษา การนัดหมายการนิเทศงาน โดยใชเวลาเหมาะสมและเพียงพอ และสื่อสารอยางชัดเจน
Cooperative education procedures (i.e. matching, work site visit arrangement
and communication)
4) ความสะดวกรวดเร็ว ความพรอมในการประสานงานและการบริการของศูนยสหกิจศึกษาฯ
The Convenience , Promptness and Apparentness of Center for Cooperative
Education and Career Development staff
5) การไปนิเทศงานของอาจารยนิเทศเกิดประโยชนตอนักศึกษาและหนวยงาน
Student supervision by coop advisor provide benefits to student'work and workplace
6) ความเหมาะสมและเพียงพอของการนิเทศ (นิเทศงานไมต่ํากวา 1 ชั่วโมง)
The availabilty of visiting time of supervision by coop advisor. ( at least 1 hour)
7) โอกาสในการหารือและพัฒนาความรวมมือตอยอดจากการนิเทศงานของอาจารยนิเทศกับสถานประกอบการ
The opportunity for the workplace to discuss for the future collaboration
during the supervision visit

คะแนนประเมิน
Received Score

ขอคิดเห็นอื่นๆ เพิ่มเติม other comments

ลงชื่อผูประเมิน / Evaluator's Signature …………..............………………………………….
(
)
ตําแหนง / Position …............………………………………………….
วันที่ / Date
…………………………………………….

ศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
The Center for Cooerative Educaion and Career Development Walailak University
222 ต. ไทยบุรี อ. ทาศาลา จ. นครศรีธรรมราช 80160
222 Thaiburi, Thasala, Nakhon Si Thammarat 80160 Thailand
Phone : +66 7567 3181, 3113 Fax: +66 7567 3114 E-mail : coop@wu.ac.th website : http://coop.wu.ac.th

