
MD5: EVALUATION FORM 

Supervisor should fill in the evaluation form for each training student. After completing this form (by typing 
or writing), kindly email as a PDF file to moodle@eng.chula.ac.th, or return the form in a sealed envelope to 
ISE no later than the last day of training.  

Students will receive grade Satisfactory ’S’ or Unsatisfactory ‘U’, according to the following criteria: 

1. Information of the training organisation    10 scores 
(must be submitted within the first week of training)   

2. Biweekly reports       10 scores 
(must be submitted no later than 3 days after every two weeks)  

3. Industrial Training report and site-visit report (if any)  40 scores 
4. Evaluation form MD5 (the form you are reading)   40 scores 

The minimum total score of 60 is required for grade ’S’. Otherwise, the student will receive grade ‘U’. Please do 
not disclose this information to the student.  

Student name  

Student’s programme of study:  ▢ AERO ▢ ADME ▢ NANO ▢ ICE ▢ ROBOTICS AI    

                 

Training organisation 

Name of organisation  

Supervisor 

Name  

Position  

Phone number  

Email address  

Training period:  Start (dd/mm/yy) ………………………..……End (dd/mm/yy)………………………….……… 

Briefly describe the works/activities/projects assigned 

 

 

 

Information on the welfare of student 

1. Allowance*  ▢ Yes ▢ No  Rate Baht/day  

2. Accommodation ▢ Yes ▢ No   

3. Transportation ▢ Yes ▢ No   

4. Lunch   ▢ Yes ▢ No 

5. Other    
 
* Required information.  

(Please continue on the next page) 
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Evaluation of the student’s performance. Please mark ✓ in your chosen box. (total score 40 points)  

*** “Fail” result for one of these three items will result in the student failing this Industrial Training course. 

Please provide additional comments and suggestions regarding the student and this internship.
 
 
 

      
      (Signature)…………………………………………….…. 

           ………………………………………………..  

       Date (dd/mm/yy) …………/…………/……….. 

Fail 
 
Performance 
fails to meet 
expectation

Poor 
Performance 
Performance 
needs 
significant 
improvement

Below 
Expectation 
Performance 
needs some 
improvement

Meets 
Expectations
Performance 
always meets 
expectations 

Exceeds 
Expectations 
Performance 
sometimes 
exceeds 
expectations 

Outstanding 
 
Performance 
consistently 
exceeds 
expectations 

1. Job Performance (10 points)
Completed all tasks assigned

Completed all tasks assigned in a 
timely manner
Followed instructions and suggestions 
with a positive attitude 

Demonstrated learning and problem-
solving skills for all tasks assigned
Added value to the organisation

2. Discipline, Conduct and Integrity (10 points)
Was punctual ***

Abided by the internal rules and 
regulations ***
Respected firm’s policies, procedures, 
co-workers and their opinion
Openly accepted suggestions and 
constructive criticism 
Demonstrated good character and 
mindset 
3. Communication and Teamwork (10 points)
Demonstrated good listening and 
speaking skills 
Conveyed ideas with clear 
explanation and reasoning 
Established good rapport with co-
workers 
Listened and cooperated well with 
other team members 
Demonstrated leadership skills 

4. Motivation and Professional Development (10 points)
Participation in events, workshops 
and job assigned ***
Sought additional responsibility 

Displayed initiative and attempted to 
solve problems independently
Handled difficult situations in a 
professional manner
Demonstrated true interest in his/her 
profession
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MD5: แบบประเมินนิสิตฝึกงาน 
(หากกรอกแบบประเมินฉบับภาษาอังกฤษแล้ว ไม่ต้องกรอกแบบประเมินภาษาไทย) 

สำหรับผู้ดูแลการฝึกงานของนิสิต โปรดกรอกแบบประเมินและส่งคืนโดยอีเมลไฟล์ pdf มาที่ moodle@eng.chula.ac.th 
หรือใส่ซองปิดผนึกส่งมาที่ ISE ภายในวันสุดท้ายของการฝึกงาน  

การพิจารณาประเมินผล นิสิตจะได้รับการประเมินผลการฝึกงานเป็นเกรด S/U ตามเกณฑ์ต่อไปนี้ 

1. แผนที่ตั้งและข้อมูลเบื้องต้นของหน่วยงาน (ส่งภายในสัปดาห์แรกของการฝึกงาน) 10 คะแนน 

2. รายงานทุก 2 สัปดาห์ (ส่งภายในสามวันหลังจากทุกๆ 2 สัปดาห์)   10 คะแนน 

3. รายงานฉบับสมบูรณ์ และคะแนนการตรวจเยี่ยม (ถ้ามี)    40 คะแนน 

4. คะแนนจากแบบประเมินนิสิตฝึกงาน MD5 (แบบประเมินที่ท่านถืออยู่นี้)  40 คะแนน 

นิสิตจะไม่ผ่านการฝึกงานได้เกรด U หากคะแนนรวมได้น้อยกว่าร้อยละ 60 ท่านไม่จำเป็นต้องเปิดเผยผลการประเมินนี้ให้
นิสิตทราบ 

ชื่อนิสิต  

สาขาวิชา:   ▢ AERO ▢ ADME ▢ NANO ▢ ICE  ▢ ROBOTICS AI       

             

หน่วยงาน 

ชื่อหน่วยงาน  

ผู้ดูแลการฝึกงาน 

ชื่อ  

ตำแหน่ง  

เบอร์ติดต่อ  

อีเมล  

ระยะเวลาฝึกงาน:  ตั้งแต่วันที่ (ว/ด/ป) ………………………..…… ถึงวันที่ (ว/ด/ป)………………………….……… 

งานที่มอบหมายให้นิสิตทำ (กรุณาให้รายละเอียดสั้นๆ) 

 

 

 

สวัสดิการสำหรับนิสิต 

1. ค่าเบี้ยเลี้ยง*  ▢ มี ▢ ไม่มี  วันละ  บาท 

2. ที่พัก   ▢ มี ▢ ไม่มี   

3. รถรับส่ง  ▢ มี ▢ ไม่มี   

4. อาหารกลางวัน ▢ มี ▢ ไม่มี 

5. อื่นๆ (ถ้ามี)   
 
* จำเป็น คำตอบของท่านจะมีผลต่อการพิจารณาเบิกค่าตอบแทนให้กับนิสิต กรุณาตอบตามความเป็นจริง 

(โปรดพลิกหน้าต่อไป) 
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ความเห็นเกี่ยวกับนิสิตฝึกงาน โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องที่ต้องการ (คะแนนเต็ม 40 คะแนน) 

*** นิสิตที่มีผลประเมินในหัวข้อใดหัวข้อหนึ่งใน 3 หัวข้อนี้ เป็น “แย่” จะถือว่าไม่ผ่านการฝึกงาน และได้เกรด U 

กรุณาให้ความเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับนิสิต การฝึกงาน หรือในเรื่องอื่นๆ
 
 
 

                   (ลงชื่อ)  …………………………………………….…. 

                ( ………………………………………………..)  

                  วันที่ (ว/ด/ป) …………/…………/……….

แย่ ควรปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก ดีเยี่ยม

1. การปฏิบัติงาน (10 คะแนน)

สำเร็จทุกงานที่ได้รับมอบหมาย

สำเร็จทุกงานที่ได้รับมอบหมาย 
ภายในเวลาที่กำหนด
ปฏิบัติตามคำสั่งและข้อแนะนำ 
อย่างตั้งอกตั้งใจ
แสดงให้เห็นถึงการเรียนรู้และทักษะ 
การแก้ไขปัญหาในงานที่รับมอบหมาย
สามารถสร้างประโยชน์ให้กับองค์กร

2. การมีวินัย ความประพฤติ และความซื่อสัตย์สุจริต (10 คะแนน)

ความตรงต่อเวลา ***

การรักษาระเบียบวินัยภายใต้ 
ข้อกำหนดขององค์กร ***
ความเคารพต่อนโยบายและแนวปฏิบัติ
ขององค์กร และต่อเพื่อนร่วมงาน
การเปิดรับต่อข้อเสนอแนะและ 
ข้อวิพากษ์วิจารณ์
การแสดงออกที่ดีทางบุคลิกภาพและ
ความคิด
3. การสื่อสารและการทำงานเป็นทีม (10 คะแนน)

การเป็นผู้ฟังที่ดีและมีทักษะการพูด

การสื่อสารแนวคิดที่ชัดเจนและมีเหตุผล

การให้ความร่วมมือกับเพื่อนร่วมงาน

การรับฟังและให้ความร่วมมือกับ 
คนในทีม
การแสดงออกถึงความเป็นผู้นำ

4. การสร้างแรงจูงใจและการพัฒนาด้านอาชีพ (10 คะแนน)

ความตั้งใจในการรับการฝึกอบรมและใน
งานที่ได้รับมอบหมาย ***

ความมุ่งมั่นแสวงหาความรับผิดชอบ 
เพิ่มเติม
ความตั้งใจที่จะริเร่ิมและแก้ไขปัญหา 
ด้วยตนเอง
ความสามารถในการแก้ไขปัญหา 
ที่ยุ่งยากอย่างมืออาชีพ
การแสดงออกถึงความสนใจในสายงาน 
ที่ทำอย่างแท้จริง
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