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ค าน า 
การฝึกงานเป็นส่วนหนึ่งของการจัดเรียนการสอนของคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 

มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นกิจกรรมที่มุ่งเสริมให้นิสิตได้รับประสบการณ์ตรงในการท างาน เป็นการ
เรียนรู้สถานการณ์และสภาพการณ์ที่เป็นจริงของการท างาน อีกทั้งเป็นการน าเอาความรู้ที่ได้รับ  
ทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติไปทดลองใช้ เพื่อให้เกิดความชัดเจน เห็นจริงในองค์ความรู้ที่ได้รับ อันจะ
เป็นประโยชน์ส าหรับนิสิตในการเตรียมความพร้อม ในพฤติกรรมทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ
บุคลิกภาพ สติปัญญา เจตคติ ท่ีถูกต้องเหมาะสม เพื่อที่จะออกไปด าเนินชีวิต และประกอบอาชีพ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลต่อสังคมในท่ีสุด 
 คู่มือนี้ ใช้ส าหรับเป็นแนวทางในการปฏิบัติของอาจารย์พี่เลี้ยงหรือผู้ควบคุมการฝึก
ปฏิบัติงาน เพื่อให้การฝึกงานประสบผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา หวังว่า
คู่มือเล่มนี้จะเกิดประโยชน์แก่อาจารย์พี่เลี้ยงหรือผู้ควบคุมการฝึกปฏิบัติงาน สูงสุด 
 

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา    
    มหาวิทยาลัยบูรพา 
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บทท่ี 1 
บทน า 

บทน ารายวิชาฝึกงาน 
การฝึกงานเป็นกิจกรรมการศึกษาที่มุ่งเสริมให้นิสิตไดร้ับประสบการณ์ตรงในการท างาน 

เป็นการเรียนรูส้ถานการณ์และสภาพการณ์ที่เป็นจริงของการท างาน อีกทั้งเป็นการน าเอาความรู้ที่
ได้ศึกษามาทั้งทางทฤษฎีและปฏิบตัิไปทดลองใช้ อันจะเป็นประโยชน์ส าหรับนสิิตในการเตรียม
ความพร้อม ถือได้ว่าการฝึกงาน เป็นกระบวนการเพิ่มทักษะและประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์แก่
การประกอบอาชีพ ช่วยให้นิสิตมคีวามรู้ ทักษะความเข้าใจในการปฏิบัติงานจริง ทั้งในหน่วยงาน
และการประกอบอาชีพอิสระ นิสิตมีโอกาสได้ใช้อุปกรณ์เครื่องมือใหม่ๆ ก้าวทันเทคโนโลยีที่
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในวงการธุรกิจ ตลอดจนทราบถึงขั้นตอนการปฏิบัติงานและเทคนิคการ
ท างาน และเจตคติ ที่จ าเป็นต่อการประกอบวิชาชีพ เป็นบัณฑติที่มคีุณภาพตรงตามความต้องการ
ของหน่วยงาน สร้างความเชื่อมั่นและเจตนคติทีด่ีต่อวิชาชีพ  

วัตถุประสงค์ของการฝึกงาน 
1. เพื่อให้นิสิตได้ฝึกปฏิบัติงานในสาขาวิชาของตน สามารถปฏิบตัิงานท่ีได้รับมอบหมายให้

เกิดผลงานอย่างมีประสิทธิภาพ และเสรมิสรา้งประสบการณ์ตรงก่อนออกไปประกอบ
อาชีพ 

2. เพื่อให้นิสิตประยุกต์ใช้วิชาความรู ้ความเข้าใจและใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการ
ปฏิบัติงานในสาขาวิชาของตนให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบันให้กว้างขวางยิ่งข้ึน 

3. เพื่อให้นิสิตฝึกการรับผิดชอบต่อหน้าท่ีและสามารถปรับตัวแก้ปญัหาในการปฏิบัติงาน 
4. เพื่อให้นิสิตเป็นบุคลากรที่มีความรูค้วามสามารถสอดคล้องกับความต้องการของ

หน่วยงาน 
5. เพื่อให้นิสิตได้รู้จักลักษณะของการเป็นผู้น าและผู้ตาม ตามระบอบประชาธิปไตย 
6. เพื่อให้นิสิตมีทัศนคติที่ดีต่องานตามสาขาวิชาชีพของตน  
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ค าอธิบายรายวิชา 
851493 การฝึกงาน (Field Work) ส าหรับสาขาวิชาวิชาวิทยาศาสตร์การออกก าลัง

กายและการกีฬา การฝึกปฏิบัติงานจริงในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์การออกก าลังกาย 
และการกีฬา 

853493 การฝึกงาน (Field Work) ส าหรับสาขาวิชาสื่อสารมวลชนทางกีฬา 
การฝึกปฏิบัติงานจริงในองค์กรที่มหีน้าท่ีผลติสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อวีดีทศัน์อยู่ภายใต้ความร่วมมือ 
และการวางแผนการฝึกประสบการณร์่วมกันระหว่างหน่วยปฏิบตัิงานฝึกกับมหาวิทยาลัย 
 855493 การฝึกงาน (Field  Work) ส าหรับนิสติสาขาวิชากีฬาศึกษาและบริหาร
จัดการกีฬา การฝึกปฏิบัติงานในหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการ
กีฬาตามหน่วยงานต่างๆ รวมถึงในองค์กรบริหารส่วนท้องถิ่น 

คุณสมบัติของนิสิตฝึกงาน 
1. นิสิตต้องผา่นการเรียน โดยไม่ติด F หรือ W วิชาเอกบังคับท่ีคณะก าหนด  
2. นิสิตที่ลงทะเบียนเรียนวิชาฝึกงาน จะต้องไมล่งทะเบียนเรียนวิชาอื่นๆ  

ในภาคการศึกษานั้น 
3. นิสิตต้องไม่ติดค้างช าระค่าเทอม พันธะหรือไม่อยู่ระหวา่งถูกลงโทษทางวินัยนิสิต  

และทัณฑ์บนใดๆ 
4. นิสิตต้องมีความประพฤติเรยีบร้อยอยู่ในกฎระเบียบของมหาวิทยาลยั 

ข้อปฏิบัตขิองนิสิตฝึกงาน 
1. นิสิตต้องลงทะเบียนรายวิชาฝึกงาน 6 หน่วยกิต ในช้ันปีท่ี 4  
2. นิสิตต้องปฏิบตัิตามระเบียบวินัยและกฎข้อบังคับของหน่วยงานท่ีนิสติฝึกงานเสมือนหนึ่ง

ว่านิสิตเป็นบคุลากรคนหนึ่งของหน่วยงานนั้นๆ 
3. นิสิตต้องมีความสภุาพเรยีบร้อยและพึงละเว้นการปฏิบัติใดๆ อันไมอ่ยู่ภายใน

วัตถุประสงค์ของการฝึกงาน 
4. นิสิตต้องรับผิดในความเสยีหายที่เกิดขึ้นจากความประมาทเลินเล่อของนิสิต ท้ังนี้การ

ชดใช้ค่าเสียหายใหเ้ป็นไปตามแตห่น่วยงานนั้นจะเห็นสมควร 
5. นิสิตจะต้องเขียนบันทึกรายงานการฝึกงานให้ผูค้วบคุมการฝึกปฏิบตัิงานลงนาม 

รับรองทุกวัน 
6. นิสิตจะต้องไดร้ับการประเมินผลการปฏิบัติงานจากผู้ควบคมุการฝึกปฏิบัติงานใน

หน่วยงานตามแบบฟอรม์ที่คณะฯ ก าหนด 



         คู่มือการฝึกงาน ส าหรับอาจารย์พี่เล้ียงหรือผู้ควบคุมการฝึกปฏิบัตงิาน                           หนา้ 5 

7. นิสิตที่ลงทะเบียนรายวิชาฝึกงานจะต้องเข้าร่วมรับฟังการปฐมนเิทศ ยกเว้น นิสิตม ี
ความจ าเป็น ให้อยู่ที่ดลุพินิจของประธานคณะกรรมการฝึกงาน 

8. นิสิตจะฝึกงานตามกิจกรรมที่หน่วยงานมอบหมาย โดยพิจารณาจากความถนัด 
 และความสนใจ รวมทั้งความเห็นชอบจากอาจารย์นิเทศก์ 
9. นิสิตฝึกปฏิบัติงานไม่น้อยกว่าวันละ 8 ช่ัวโมง สัปดาห์ละ 5 วัน รวมไม่น้อยกว่า  

480 ช่ัวโมง  
10. นิสิตที่มีความจ าเป็นจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลยั ต้องขออนุญาตหน่วยงาน

ที่ฝึกงาน โดยยื่นค าร้องล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน 
11. นิสิตต้องขอค าแนะน าต่าง ๆ ในการปฏิบัติงาน การแก้ปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับงาน

รวมทั้งการปฏิบตัิงานพิเศษจากผูค้วบคุมการฝึกปฏิบตัิงาน ผู้บริหาร หรือผู้บังคับบญัชา 

 การแต่งกายของนิสิตฝึกงาน 
เพื่อแสดงถึงความมรีะเบยีบและวฒันธรรมที่ดี รวมทั้งความสะดวกและเหมาะสมในการ

ปฏิบัติหน้าท่ีขณะ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาจึงก าหนดการแต่งกายของนิสิตฝึกงาน  ดังนี้ 
๑. การเดินทางไป-กลับ ระหว่างที่พักและที่ฝึกงาน ให้สวมชุดนิสติตามข้อบังคับว่าด้วย

เครื่องแต่งกายนิสติภาคปกติขั้นปริญญาตรี พ.ศ.2533 หรือชุดที่หน่วยงานก าหนด 
๒. ในระหว่างการปฏบิัติงาน การฝึกงาน ให้ใส่ชุดตามที่หน่วยงานก าหนด  
๓. การปฏิบัตหิน้าท่ีในกิจกรรมบางอย่าง เช่น การฝึกกีฬาบางประเภทที่มีเครื่องแต่งกาย

เฉพาะก็ให้ใช้เครื่องแต่งกายตามลกัษณะหรือระเบยีบของกีฬาน้ัน ๆ  

ข้อแนะน าระหว่างการฝึกงานในหน่วยงาน 
๑. นิสิตพึงระลึกเสมอว่านิสติฝึกงานทุกคนเป็นตัวแทนของคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

มหาวิทยาลยับูรพา ดังนั้นช่ือเสยีงของมหาวิทยาลัยบูรพา ขึ้นอยู่กับการกระท าของนิสติ 
ขอให้รักษาระเบยีบวินัยของสถานที่ฝึกงานอย่างเคร่งครดั 

๒. นิสิตไปฝึกปฏิบัติงานเพื่อเรียนรู้ชีวิตในการท างานซึ่งจะเป็นอาชีพของนิสิตในอนาคต  
จึงควรศึกษากฎระเบียบและการบริหารงานในสถานท่ีฝึกงาน ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการ
เตรียมตัวท้ังด้านความรู้ และด้านวินัยให้พร้อมที่จะไปประกอบอาชีพเมื่อส าเร็จ
การศึกษา 

๓. นิสิตพึงระลึกเสมอว่า งานท่ีไดร้ับมอบหมายใหฝ้ึกปฏิบตัินั้น เป็นหน้าท่ีอันส าคัญซึ่งต้อง 
รับผิดชอบเช่นเดียวกันกับผู้ปฏิบัตงิานประจ าของหน่วยงาน 
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๔. นิสิตควรแสดงความขอบคุณและอ าลาผูค้วบคุมงาน ผูร้ับผดิชอบการฝึกงานหรือ
หัวหน้างาน 

5.  นิสิตสามารถติดต่อประสานงานกบัอาจารย์นิเทศ หรือฝ่ายวชิาการ คณะวิทยาศาสตร์
การกีฬา  
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บทท่ี 2 
การนิเทศนิสิตฝึกงาน 

การนิเทศการฝึกงาน   
เป็นกระบวนการแนะน าช่วยเหลือและการประเมินผลการฝึกงานนิสติ  เพื่อให้ปฏิบัติ

หน้าท่ีให้ดีที่สุด และมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด การนเิทศการฝึกงาน โดยคณาจารย์ประจ า 
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาที่ไดร้ับการแต่งตั้งให้เป็นอาจารย์นิเทศก์  

วัตถุประสงค์ของการนิเทศการฝึกงาน   
1. เพื่อก ากับและตดิตามผลการปฏิบตัิงานของนิสิต ให้เป็นไปตามวัตถปุระสงค ์

ของการฝึกงาน 
2. เพื่อช่วยเหลือนิสติในการแก้ไขปญัหาต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นในระหว่างการฝึกงาน 
  ทั้งปัญหาด้าน วิชาการและปัญหาการปรับตัวของนิสติในสภาวะการท างานจริง 
3.   เพื่อรับทราบและแลกเปลีย่นข้อคิดเห็นเกี่ยวกับแนวความคิดการมาปฏิบัติงานของนิสิต  
4.   เพื่อประเมินผลการฝึกงานของนิสิต 
5.   เพื่อเป็นการสร้างขวัญและก าลังใจแก่นิสิตที่ก าลังปฏิบัติงาน 

ลักษณะของการนิเทศ 
 การนิเทศการฝึกงานเริม่ตั้งแต่การปฐมนิเทศนิสติก่อนการฝึกงาน การประชุมรับฟังการ

แนะน าเป็นกลุม่  การซักถามพดูคยุเป็นรายบคุคล การไปนเิทศการฝึกปฏิบัติของนิสติยังสถานท่ี
ฝึกงานงาน การสัมมนาระหว่างการฝึกงานและการสัมมนาหลังฝึกงาน   

ผู้นิเทศการฝึกงานของนิสิต 
ผู้ท าหน้าที่นิเทศงานส าหรับนสิิตมอียู่ 2 ฝ่ายคือ 

๑.  ผู้นิเทศจากหน่วยงานฝึกงาน หมายถึง หัวหน้าหน่วยงานที่นิสิตเข้ารบัการฝึกงาน 
หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงาน เรียกว่า อาจารย์พีเ่ลี้ยงหรือผูค้วบคุมการ 
ฝึกปฏิบัติงาน 

๒.  ผู้นิเทศจากคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา หมายถึง  คณาจารย์ประจ าคณะวิทยาศาสตร์
การกีฬาท่ีไดร้ับการแต่งตั้ง เรียกวา่ อาจารย์นิเทศก์ 
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บทบาทหน้าท่ีของอาจารย์นิเทศก์ 
๑. เพื่อเป็นการสร้างขวัญและก าลังใจแก่นิสิตที่ก าลังปฏิบัติงาน 
๒. สร้างความสัมพันธ์กับผู้บริหารหนว่ยงานผู้ควบคุมการฝึกปฏิบัติงานและบุคคลอื่นๆ ใน

หน่วยงานท่ีนิสิตฝึกงาน 
๒.  ประสานงานระหว่างหน่วยงานกับคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา และสรา้งความเข้าใจอันดี

ระหว่างหน่วยงานท่ีนิสติฝึกงานกบัคณะฯและมหาวิทยาลัย 
3.   ให้ค าแนะน าและเป็นท่ีปรึกษาแก่นิสิตทั้งด้านการฝึกงานและส่วนตวั 
4.   ประเมินผลการปฏิบัติงานของนิสติในวันปฐมนิเทศ การปฏิบัติงานของนิสิตระหว่าง

นิสิตฝึกปฏิบัติงานสัมมนาระหวา่งฝึกงาน และสัมมนาหลังฝึกงาน แล้วรวบรวมผลการ
ประเมินผลส่งประธานสาขาวิชาฯ 

บทบาทหน้าท่ีของอาจารย์พ่ีเลี้ยงหรือผู้ควบคุมการฝึกงาน 
๑. ปฐมนิเทศนิสิตก่อนเริ่มฝึกงานในหน่วยงาน เพื่อช้ีแจงใหน้ิสิตทราบถึงลักษณะงาน  

การบริหารงานในหน่วยงานและระเบียบหรือ ข้อปฏิบัติต่าง ๆ ที่นิสติจะต้องยึดถือ
ปฏิบัต ิ

2. นิเทศนิสิตโดยให้ค าแนะน าปรึกษาในงานท่ีนิสิตไดร้ับมอบหมายใหป้ฏิบัติช้ีแจง
ข้อบกพร่องของนิสิต และช่วยแก้ไขปัญหาอันอาจจะเกิดขึ้น 

3. ควบคุมดูแลความประพฤติของนิสติ และให้ความปลอดภัยแก่นิสิตตามสมควร 
4. ประเมินผลการฝึกงานของนิสิต 
5. ประสานงานกับอาจารย์นเิทศก์ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
6.  ช่วยเสนอแนะแนวทางการฝึกงาน หรอืวิธีการปรับปรุงแก้ไขการฝึกงานใหม้ีประสิทธิภาพ

ยิ่งข้ึน 

ขั้นตอนการนิเทศการฝึกงานของนิสิต 
1.  นิสิตทุกคนท่ีไปปฏิบัติงานจะต้องได้รับการนเิทศจากอาจารย์นิเทศก ์2 ครั้งในระหว่าง

ที่ปฏิบัติงาน 
2.  อาจารย์นิเทศก์จะประสานงานกับหน่วยงานและนสิิต เพื่อนัดหมายวันและเวลาที่

อาจารย์นิเทศก์จะเดินทางไปนิเทศงานนิสิตที่หน่วยงาน 
3.  การนิเทศงาน อาจารย์นเิทศก ์ไปนิเทศงาน 2 ครั้ง คือ ครั้งท่ี 1 นิเทศงานในช่วง

สัปดาห์ที่ 3 – 4 ครั้งท่ี 2 นิเทศงานในช่วงสัปดาห์ที่ 10 – 12   
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4.  อาจารย์นิเทศก์เดินทางไปนิเทศงานตามก าหนดนดัหมาย โดยมีหัวข้อการนิเทศงาน 
คือ ตรวจสอบคณุภาพงานท่ีหน่วยงานมอบหมาย ตดิตามผลการปฏบิัติงานและ
ความก้าวหน้าในการจดัท าโครงงานของนิสิต ให้ค าปรึกษาและช่วยแก้ไขปัญหาที่
อาจจะเกิดขึ้น ทั้งด้านวิชาการและการพัฒนาตนเองของนิสิต 

หน้าท่ีความรับผิดชอบของอาจารย์นิเทศก์ 
ก่อนการฝึกงาน 

พบนิสิต และเข้าร่วมกิจกรรม “ปฐมนิเทศนิสิตก่อนฝึกงาน” เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม 
ระหว่างการฝึกงาน 

1.   ตดิตามและตรวจสอบการฝึกงานของนิสิต เช่น การไปเยี่ยมสถานที่ฝึกงานของนิสิต  
  หรือการก าหนดให้นิสิตตดิต่ออาจารย์นิเทศก์ 2 สัปดาห์ต่อครั้ง เป็นต้น 

2.   ในกรณีเกิดปญัหาเกี่ยวกับการฝกึงานของนิสิต เมื่อไดร้ับแจ้งจากหน่วยงาน 
  หรือนิสิต ให้ท าการแกไ้ขปัญหาร่วมกับผูร้ับผิดชอบของหน่วยงานนั้นอย่างใกล้ชิด  

และแจ้งให้คณะกรรมการฝึกงานหรืออาจารย์นเิทศกท์ราบ เพ่ือร่วมกันพิจารณาหาทาง
แก้ไข 

ภายหลังการฝึกงาน 
พบนิสิต และเข้าร่วมกิจกรรม “สัมมนานิสิตหลังฝึกงาน”  
๑.  ตรวจสมุดบันทึกการฝึกงานของนิสิต  
๒.  ประเมินผลการฝึกงานของนิสติ 
๓.  สง่ผลคะแนนการฝึกงานของนิสิตให้ประธานสาขาวิชาฯ เพือ่พิจารณาสรุปผล 
4.    ประธานสาขาวิชาฯ รายงานการประเมินผลการฝึกงานนสิิตต่อคณะกรรมการฝึกงาน 

เพื่อรวบรวมข้อมลู 

การบันทึกการนิเทศ 
         อาจารย์นิเทศก์และอาจารย์พี่เลี้ยงหรือผู้ควบคุมการปฏิบตัิงานของนิสิตควรบันทึกผล 
การนิเทศงานหรือแสดงข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏบิัติงานของนิสิตในแบบบันทึกการฝึกงาน
ประจ าวันของนิสิต   
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การบันทึกการประเมินผล 
1.  อาจารย์พี่เลี้ยงหรือผู้ควบคุมการปฏิบัติงานบันทึกข้อมูลการประเมินผลลงในแบบ

ประเมินผลที ่4 ตามตัวอย่างแบบฟอร์มในเอกสารนี ้
2.  อาจารย์นิเทศก์ บันทึกข้อมลูการประเมินผลในแบบประเมินผลที ่2   

บทบาทคณะกรรมการฝึกงาน 
1.  หาข้อมูลเกี่ยวกับสถานท่ีฝึกงานท่ีเหมาะสมกับนิสติ เพื่อให้มีจ านวนเพียงพอส าหรับ

การจัดส่งนิสิตไปฝึกงานตามสาขาวิชานั้น ๆ ก่อนเริ่มการฝึกงานของนิสิต 
2.  พิจารณานสิิตที่ขอเข้าฝึกงานในหน่วยงาน ตามคุณสมบตัิของนิสิตฝกึงาน 
3.  พิจารณาข้อมลูเฉพาะในการจดันิสิตไปฝึกงานในสถานท่ีตา่งๆ เพื่อให้การฝึกงานของ

นิสิตสะดวกขึ้น 
4.  จัดท าเอกสารต่าง ๆที่เกี่ยวข้องกับการฝึกงาน เช่น คู่มือ แบบบันทึก แบบประเมินผล  
5.  จัดก าหนดการด าเนินงานการฝึกงาน 
6. จัดการปฐมนเิทศนิสติก่อนฝึกงาน ระหว่างและหลังฝึกงาน 
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บทท่ี 3  
การประเมินผลการฝึกงาน 

การประเมินผลการฝึกปฏิบัติงานประกอบด้วยหัวข้อที่ใช้ในการประเมินผลดังนี้ 
1.   การเข้าร่วมการปฐมนิเทศนสิิตกอ่นฝึกงานและสรุปผล 10 คะแนน 
2.   การประเมินผลการฝึกงาน 12 สัปดาห์ ดังนี้  

2.1 การนิเทศการฝึกงานโดยอาจารยน์ิเทศก์ 2 ครั้งๆละ 45 คะแนน  
       รวม 90 คะแนน 
2.2 การนิเทศการฝึกงานโดยอาจารยพ์ี่เลี้ยงหรือผู้ควบคุมการฝึกปฏิบัตงิาน 1 ครั้ง 

รวม 180 คะแนน 
3.   การเข้าร่วมสัมมนานสิิตหลังฝึกงานและสรุปผล 20 คะแนน 

การก าหนดเกรดการประเมินผลการฝึกงาน 
 การก าหนดเกรดการประเมินผลการฝึกงาน ประเมินแบบอิงเกณฑ์โดยน าคะแนน 

จากการวัดผลตามหัวข้อท่ีใช้ในการประเมินผลปฏบิัติงานมาคดิค่ารอ้ยละแล้วน ามาเทียบกับเกณฑ์
การประเมินผลดังนี ้

85 – 100  เทียบเท่า A 
79 – 84   เทียบเท่า B+ 

73 – 78   เทียบเท่า B 
67 – 72   เทียบเท่า C+ 

62 – 66   เทียบเท่า C 
56 – 61   เทียบเท่า D+ 

50 – 55   เทียบเท่า D 
ต่ ากว่า 50  เทียบเท่า F 
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ตารางก าหนดช่วงเวลาการประเมินผลการฝึกงาน 

 
แบบประเมินผลการฝึกงาน 

แบบประเมินผลการฝึกงานมี 5 แบบดังนี ้
1.   แบบประเมิน ฝง.1 คือ แบบประเมินผลการปฐมนิเทศนสิิตก่อนการฝึกงาน 

ประเมินผลโดย อาจารย์นเิทศก์ (10 คะแนน) 
2.   แบบประเมิน ฝง.2 คือ แบบประเมินผลการฝึกปฏิบัติงานของนิสติ                        

ประเมินผลโดย อาจารย์นเิทศก์ (90 คะแนน) ครั้งละ 45 คะแนน  
3.   แบบประเมิน ฝง.4 คือ แบบประเมินผลการฝึกงานของนิสิต  

ประเมินผลโดย อาจารย์พี่เลี้ยงหรอืผู้ควบคุมการฝึกปฏิบัติงาน (180 คะแนน) 
4.   แบบประเมิน ฝง.5 คือ แบบประเมินผลการสัมมนานิสติหลังฝึกงาน  

ประเมินผลโดย อาจารย์นเิทศก์ (20 คะแนน) 
รวมคะแนนประเมิน 300 คะแนน 

รายการประเมินผล สัปดาห์ท่ี วันที่ ผู้ประเมิน คะแนน 
1. ปฐมนิเทศนสิิตก่อนฝึกงาน 

๒. นิสิตเริม่ฝึกงาน 

๓. ประเมินผลการฝึก
ปฏิบัติงานครั้งท่ี 1 

 
4. ประเมินผลการฝึก

ปฏิบัติงานครั้งท่ี 2 
 
5. ประเมินผลการฝึก

ปฏิบัติงาน 
 
 
6. สัมมนานิสติหลังฝึกงาน 

ก่อนฝึกงาน 

๑ 

3 – 4  

 

10 – 12 

 

11 – 12 

 

 
หลังฝึกงาน 

29 พ.ย. 61 

17 ธ.ค. 61 

7 - 18 ม.ค. 62 
 
 

25 ก.พ.  
ถึง 15 มี.ค. 62 

4 - 15 ม.ีค. 62 

 

 
21 มี.ค. 62 

อ.นิเทศก ์

- 

อ.นิเทศก ์

 

อ.นิเทศก ์

 

อ.พี่เลี้ยงหรือผู้
ควบคุมการฝึก

ปฏิบัติงาน 
 

อ.นิเทศก ์

10 

- 

45 

 

45 

 

180 

 

 
20 

รวมคะแนน 300 
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แบบประเมินผลการฝกึงานของนิสติ 
ส าหรับอาจารยพ์ี่เลี้ยงหรือผู้ควบคมุการฝึกปฏบิตัิงาน (๑๘๐ คะแนน) 
-------------------------------------------------------------------------------------- 

ค าชี้แจงการให้คะแนนประเมินผล 
๕ คะแนน = ดีมาก ๔ คะแนน = ดี ๓ คะแนน = ปานกลาง ๒ คะแนน = พอใช้ ๑ คะแนน = ต้องปรับปรุง 
ส่วนที่ ๑ ความสามารถของนิสิต ด้านคุณธรรมจริยธรรม (Ethics and 
Moral)  

(คะแนนเต็ม ๓๐ คะแนน) 

คะแนน 
5 4 3 2 1 

1. ปฏิบัติหน้าที่ดว้ยคุณธรรมจริยธรรม ปฏบิัติตนตามกฎ ระเบียบและ
วัฒนธรรมองค์กร 

     

2. มีวินัย ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบสูงทั้งต่อตนเองวิชาชีพและ
สังคม 

     

3. มีความซ่ือสัตย์สุจริต      
4. แสดงความเคารพ รับฟังผู้อาวุโสและผูบ้ังคับบัญชา      
5. มีทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ      
6. แต่งกาย เรียบร้อย มีความเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน      

รวม   
ส่วนที่ ๒ ความสามารถของนิสิต ด้านความรู้ (Knowledge) 

(คะแนนเต็ม ๓๐ คะแนน) 
คะแนน 

5 4 3 2 1 
1. มีความรู้ทางวิชาการเพียงพอในการปฏบิัติงาน      
2. เข้าใจและวิเคราะห์หลักการและทฤษฎี สู่การปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง      
3. มีความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนางานที่ได้รับมอบหมาย      

4. เข้าใจและวิเคราะห์หลักการของศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้องและน ามาใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

     

5. สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองรู้จักแสวงหาความรู้จากแหล่งต่างๆเพื่อน ามาใช้
ในการปฏิบัติงาน 

     

6. ความสามารถในการน าความรู้ที่ได้จากการปฏิบัติงานมาสร้างบูรณาการ
รวบรวม หรอืออกแบบพัฒนาการปฏิบตัิงานใหม่ ๆ ที่แตกตา่งไปจากเดิม 

     

รวม  

แบบประเมิน ฝง.4 
 

แบบประเมิน ฝง.4 
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ส่วนที่ ๓ ความสามารถของนิสิตด้านทักษะทางปัญญา (Cognitive Skills) 
(คะแนนเต็ม ๓๐ คะแนน) 

คะแนน 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

1. ความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง      
2. สามารถแกป้ัญหาการฝึกปฏิบัติงานได้โดยน าหลักการต่างๆมาอ้างอิง

ได้อย่างเหมาะสม 
     

3. สามารถคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในการปฏิบัติงาน      
4. สามารถปฏบิัติงานที่ได้รับมอบหมายใหส้ าเร็จตามเป้าหมายและมี

คุณภาพ 
     

5. มีความความพยายาม และความตั้งใจที่จะท างานได้ส าเร็จ      
6. ยินดีรับค าสั่งค าแนะน าค าวิจารณ์ในการปฏิบัติงาน      

รวม  
ส่วนที่ ๔ ความสามารถของนิสิตด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
           และความรับผิดชอบ(Interpersonal Skills and Responsibility)  

(คะแนนเต็ม ๓๐ คะแนน) 

คะแนน 
๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

1. มีจิตอาสาในการปฏิบัติงานในหนว่ยงาน      
2. มีความกระตือรือร้น  วิรยิะอุตสาหะในการท างาน      
3. มีมนุษยสัมพันธ ์สามารถปรับตัวให้เข้ากบัผู้อื่น และสังคมในการ

ปฏิบัติงานสามารถท างานกับผูอ้ื่นได้เป็นอย่างด ี
     

4. มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายทั้งในส่วนตนและส่วนรวม      
5. ทุ่มเทตนในการปฏิบัติงาน อย่างสม่ าเสมอ      
6. แสดงออกซ่ึงภาวะผู้น า ผู้ตามที่ด ี      

รวม  
ส่วนที่ ๕ ความสามารถของนิสิตด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (Numerical Analysis, Communication 
and Information Technology Skills) (คะแนนเต็ม ๓๐ คะแนน) 

คะแนน 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

๑. สามารถใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์และสถิติ ในการวิเคราะห์และน าเสนอใน
การปฏิบัติงาน 

     

๒. ความสามารถในการสื่อสารทั้งการพดูการเขียนและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

     

๓. มีทักษะในการน าเสนอ และน าความรู้มาพัฒนาเป็นวธิีการและแนวทางใหม่ใน
การปฏิบัติงาน 
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ส่วนที่ ๕ ความสามารถของนิสิตด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (Numerical Analysis, Communication 
and Information Technology Skills) (คะแนนเต็ม ๓๐ คะแนน) ต่อ 

คะแนน 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

๔. มีทักษะในการใช้ภาษาไทยอย่างมีประสิทธิภาพสามารถติดต่อสื่อสาร ชีแ้จง
ผลการปฏิบัติงานและข้อขัดขอ้งให้ผู้ร่วมงานและผู้บังคับบัญชาทราบ 

     

๕. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรวบรวมขอ้มูล และการน าเสนอ      
๖. สามารถบันทกึผลและรายงานผลการการฝึกงานได้อย่างถกูต้องและครบถ้วน      

รวม  
ส่วนที่ ๖  ความสามารถของนิสิต ทางด้านทักษะพิสัย  
            (Domain of Psychomotor Skill) (คะแนนเต็ม ๓๐ คะแนน) 

คะแนน 
๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

๑. มีทักษะในการน าความรู้ในเชิงทฤษฎีลงสู่การปฏิบัตแิละสามารถปฏิบัติงานใน
ภาระหนา้ที่ได้ 

     

๒. มีทักษะในการใช้และบ ารุงรักษา วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ ในการปฏิบัติงาน      
๓. สามารถในการพัฒนาตนเองให้ปฏิบตัิงานตาม Job Position และ Job 
Description ที่มอบหมายได้อย่างเหมาะสม 

     

๔. มีทักษะในการปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ      
๕. สามารถเร่ิมท างานได้เองโดยไม่ต้องรอค าสั่ง (กรณีงานประจ า)      
๖. มีความระมัดระวังในการปฏิบัติงาน ไม่ก่อให้เกิดความผิดพลาดหรือเสียหาย      

รวม  
รวมทั้งสิ้น  

 
ข้อเสนอแนะ
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................... 

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

                                                (อาจารยพ์ี่เล้ียงหรือผู้ควบคุมการฝกึปฏิบัติงาน)
       วัน / เดือน / ปี ……………….………….………ที่ประเมิน 

 


