
 

แบบประเมินความสามารถในการฝึกปฏิบัตงิาน   
วตัถุประสงค์ 

 เพื่อประเมินความสามารถในการฝึกปฏิบติังาน และพฤติกรรมของนกัศึกษาในการปฏิงานจริง ณ สถานประกอบการ 

ข้อมูลนักศึกษา (ผู้ถูกประเมนิ) 

ช่ือ-สกลุ นกัศึกษา   …………………………………………...……………………รหสันกัศึกษา………………. …………………… 

ชั้นปี ……………………   สาขาวชิา …………………………………….  คณะ ………………………………………………………. 

ข้อมูลผู้จดัการร้าน (ครูฝึกผู้ประเมนิ)  

ช่ือ-สกลุ ครูฝึก ……………………………………………………….รหสัพนกังาน ……………………………………………………   
 

ช่ือร้านสาขา ……………………… รหสัร้าน …………………………. 

ค าช้ีแจง 

1. รายละเอียดในการประเมินฯ ประกอบดว้ยเน้ือหา ต่อไปน้ี 

 1.1 ขอ้มูลทัว่ไปของนกัศึกษา และครูฝึก (ผูจ้ดัการร้าน) 

 1.2 หวัขอ้การฝึกปฏิบติังาน  

  ครูฝึกสามารถเข้าไปดหัูวข้อการฝึกก่อนได้เพ่ือน าไปเป็นแนวทางในการสอนงานนักศึกษาในขณะฝึกปฏิบัติงาน แต่ยงัไม่สามารถท า
การประเมินได้หากยงัไม่ถึงระยะเวลาของการประเมินนักศึกษา 

 2.วธีิการท าแบบประเมินออนไลน์ 

  2.1 เม่ือส้ินสุดการฝึกปฏิบติังานในแต่ละภาคการเรียน ใหน้กัศึกษาน าแบบประเมินออนไลน์ใหค้รูฝึก (ผูจ้ดัการร้าน) เป็นผูป้ระเมิน 
                                      

  2.2 ครูฝึก (ผูจ้ดัการร้าน) เขา้ท าแบบประเมินออนไลน์ โดย สแกน QR Code >> 

     

            (กรณีเกิดขอ้ผิดพลาดในการใชง้านแบบประเมินฯออนไลน์ สามารถเขา้ไปดาวน์โหลดไดท่ี้ www.panyatara.co.th หรือ โทร.02-0716176 บจก. ปัญญธารา) 

  3. เม่ือครูฝึก (ผูจ้ดัการร้าน) ท าแบบประเมินความสามารถในการฝึกปฏิบติังานเรียบร้อยแลว้ กรุณาลงช่ือรับรอง และประทบัตราร้านสาขา พร้อม

ทั้งใหน้กัศึกษาน าส่ง CCDS PIM  

 

 

 

หมายเหตุ : หากผลการประเมินความสามารถในการฝึกปฏิบติังานไม่ตรงตามความเป็นจริง หรือนกัศึกษาประเมินดว้ยตนเองจะถือว่าคะแนนความสามารถ และผลการเรียนในส่วนของการฝึกปฏิบติังานเป็นโมฆะทนัที  

ลงช่ือ …………………….….... ผูป้ระเมิน 

( …………………………….……….) 
ผูจ้ดัการร้าน 

วนัท่ี ………/………/……..… 

 

http://www.panyatara.co.th/


 

บันทกึการลงเวลาในการปฏิบัติงาน 

สถานศึกษา........................................................................  

ประจ าเดือน........................................... พ.ศ. .................... 

 

วันท่ี เวลาเข้า เวลาออก 
เวลารวม 

(ช่ัวโมง) 
ลงช่ือ วันท่ี เวลาเข้า เวลาออก 

เวลารวม 

(ช่ัวโมง) 
ลงช่ือ 

** ผู้ตรวจสอบการลงเวลา จะต้องเป็นผู้ช่วยผู้จัดการร้านขึน้ไป** 

1     17     

2     18     

3     19     

4     20     

5     21     

6     22     

7     23     

8     24     

9     25     

10     26     

11     27     

12     28     

13     29     

14     30     

15     31     

16     รวมเวลา (ช่ัวโมง)  

 

 

 

 

 

วนัที่ผลติ : 12  เมษายน  2560 
ข้อความในเอกสารนี ้อยู่ภายใต้ลขิสทิธ์ิ บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากดั (มหาชน) และผลติโดยบริษัท ปัญญธารา จ ากัด / บริษัท ออลล์ เทรนนิ่ง จ ากดั   เพื่อการฝึกอบรม ไม่อนญุาตให้ท าการลอกเลยีน เผยแพร่ หรือดดัแปลงในรูปแบบต่างๆ โดยไม่ได้รับอนญุาต 

 

 

 

 

 

  ลงชื่อ …………………………...…นกัเรียน 

( …………………………….……….) 

ต าแหน่งนักศึกษา 

วนัท่ี …..…/………/………. 

ลงชื่อ ………………………............…ครูฝึก 

( …………………………….……….) 

ต าแหน่งผู้จดัการร้าน 

วนัท่ี …..…/………/……… 



 

บันทกึการลงเวลาในการปฏิบัติงาน 

สถานศึกษา........................................................................  

ประจ าเดือน........................................... พ.ศ. .................... 

 

วันท่ี เวลาเข้า เวลาออก 
เวลารวม 

(ช่ัวโมง) 
ลงช่ือ วันท่ี เวลาเข้า เวลาออก 

เวลารวม 

(ช่ัวโมง) 
ลงช่ือ 

** ผู้ตรวจสอบการลงเวลา จะต้องเป็นผู้ช่วยผู้จัดการร้านขึน้ไป** 

1     17     

2     18     

3     19     

4     20     

5     21     

6     22     

7     23     

8     24     

9     25     

10     26     

11     27     

12     28     

13     29     

14     30     

15     31     

16     รวมเวลา (ช่ัวโมง)  

 

 

 

 

 

วนัที่ผลติ : 12  เมษายน  2560 
ข้อความในเอกสารนี ้อยู่ภายใต้ลขิสทิธ์ิ บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากดั (มหาชน) และผลติโดยบริษัท ปัญญธารา จ ากัด / บริษัท ออลล์ เทรนนิ่ง จ ากดั   เพื่อการฝึกอบรม ไม่อนญุาตให้ท าการลอกเลยีน เผยแพร่ 

 

 

 

 

 

  ลงชื่อ …………………………...…นกัเรียน 

( …………………………….……….) 

ต าแหน่งนักศึกษา 

วนัท่ี …..…/………/………. 

ลงชื่อ ………………………............…ครูฝึก 

( …………………………….……….) 

ต าแหน่งผู้จดัการร้าน 

วนัท่ี …..…/………/……… 



 

บันทกึการลงเวลาในการปฏิบัติงาน 

สถานศึกษา........................................................................  

ประจ าเดือน........................................... พ.ศ. .................... 

 

วันท่ี เวลาเข้า เวลาออก 
เวลารวม 

(ช่ัวโมง) 
ลงช่ือ วันท่ี เวลาเข้า เวลาออก 

เวลารวม 

(ช่ัวโมง) 
ลงช่ือ 

** ผู้ตรวจสอบการลงเวลา จะต้องเป็นผู้ช่วยผู้จัดการร้านขึน้ไป** 
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16     รวมเวลา (ช่ัวโมง)  

 

 

 

 

 

วนัที่ผลติ : 12  เมษายน  2560 
ข้อความในเอกสารนี ้อยู่ภายใต้ลขิสทิธ์ิ บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากดั (มหาชน) และผลติโดยบริษัท ปัญญธารา จ ากัด / บริษัท ออลล์ เทรนนิ่ง จ ากดั   เพื่อการฝึกอบรม ไม่อนญุาตให้ท าการลอกเลยีน เผยแพร่ 

 

 

 

 

 

  ลงชื่อ …………………………...…นกัเรียน 

( …………………………….……….) 

ต าแหน่งนักศึกษา 

วนัท่ี …..…/………/………. 

 

ลงชื่อ ………………………............…ครูฝึก 

( …………………………….……….) 

ต าแหน่งผู้จดัการร้าน 

วนัท่ี …..…/………/……… 



 

 

 

บันทกึการลงเวลาในการปฏิบัติงาน 

สถานศึกษา........................................................................  

ประจ าเดือน........................................... พ.ศ. .................... 

 

วันท่ี เวลาเข้า เวลาออก 
เวลารวม 

(ช่ัวโมง) 
ลงช่ือ วันท่ี เวลาเข้า เวลาออก 

เวลารวม 

(ช่ัวโมง) 
ลงช่ือ 

** ผู้ตรวจสอบการลงเวลา จะต้องเป็นผู้ช่วยผู้จัดการร้านขึน้ไป** 
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16     รวมเวลา (ช่ัวโมง)  

 

 

 

 

 

วนัที่ผลติ : 12  เมษายน  2560 
ข้อความในเอกสารนี ้อยู่ภายใต้ลขิสทิธ์ิ บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากดั (มหาชน) และผลติโดยบริษัท ปัญญธารา จ ากัด / บริษัท ออลล์ เทรนนิ่ง จ ากดั   เพื่อการฝึกอบรม ไม่อนญุาตให้ท าการลอกเลยีน เผยแพร่  

 

 

 

  ลงชื่อ …………………………...…นกัเรียน 

( …………………………….……….) 

ต าแหน่งนักศึกษา 

วนัท่ี …..…/………/………. 

ลงชื่อ ………………………............…ครูฝึก 

( …………………………….……….) 

ต าแหน่งผู้จดัการร้าน 

วนัท่ี …..…/………/……… 


