
 
 

 

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา 
แบบประเมินผลการฝึกงานของนิสิต 

สำหรับอาจารย์พี่เลี้ยงหรือผู้ควบคุมการฝึกปฏิบัติงาน 
 
 
คำชี้แจง 

1. ผู้ให้ข้อมูลในแบบประเมินผลการฝึกงานของนิสิตฉบับนี้ เป็นอาจารย์พี่เลี้ยงหรือผู้ควบคุมการ 
ฝึกปฏิบัติงานของนิสิต 

2. กรุณาประเมินผลการฝึกงานของนิสิตในสัปดาห์สุดท้าย (สัปดาห์ที่ 12) ของการฝึกงานของนิสิต 
3. แบบประเมินผลการฝึกงานของนิสิตฉบับนี้มีทั้งหมด 36 ข้อ คะแนนรวม 180 คะแนน 

โปรดให้ข้อมูลครบทุกข้อเพ่ือความสมบูรณ์ของการประเมินผล 
4. เมื่อประเมินผลการฝึกงานของนิสิตแล้วกรุณานำเอกสารนี้ใส่ซองปิดผนึกและให้นิสิตนำส่ง 

งานวิชาการ สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา 
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นิสิตสาขาวิชา  วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา  

                   กีฬาศึกษาและบริหารจัดการกีฬา  

                  สื่อสารมวลชนทางกีฬา  

                  
ชื่อนิสิต.......................................................................... รหัสนิสิต 

สถานที่ฝึกงาน.............................................................................................................................  

ฝ่าย / แผนก................................................................................................................................... 

อาจารย์พี่เลี้ยงหรือผู้ควบคุมการฝึกปฏิบัติงาน............................................................................. 

ตำแหน่ง...................................................................................................................................... 

โทรศัพท์.................................................ต่อ..................  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

แบบประเมินผลการฝึกงานของนิสิต 
สำหรับอาจารย์พ่ีเลี้ยงหรือผู้ควบคุมการฝึกปฏิบัติงาน (๑๘๐ คะแนน) 
-------------------------------------------------------------------------------------- 

คำชี้แจงการให้คะแนนประเมินผล 
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. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยคุณธรรมจริยธรรม ปฏิบัติตนตามกฎ ระเบียบและวัฒนธรรมองค์กร      
2. มีวินัย ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบสูงทั้งต่อตนเองวิชาชีพและสังคม      
3. มีความซื่อสัตย์สุจริต      
4. แสดงความเคารพ รับฟังผู้อาวุโสและผู้บังคับบัญชา      
5. มีทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ      
6. แต่งกาย เรียบร้อย มีความเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน      

รวม   

ส่วนที่ ๒ ความสามารถของนิสิต ด้านความรู้ (Knowledge) 
(คะแนนเต็ม ๓๐ คะแนน) 

คะแนน 
5 4 3 2 1 

1. มีความรู้ทางวิชาการเพียงพอในการปฏิบัติงาน      
2. เข้าใจและวิเคราะห์หลักการและทฤษฎี สู่การปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง      
3. มีความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนางานที่ได้รับมอบหมาย      

4. เข้าใจและวิเคราะห์หลักการของศาสตร์อ่ืนที่เกี่ยวข้องและนำมาใช้ในการปฏิบัติงาน      
5. สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองรู้จักแสวงหาความรู้จากแหล่งต่างๆเพ่ือนำมาใช้ในการปฏิบัติงาน      
6. ความสามารถในการนําความรู้ที่ได้จากการปฏิบัติงานมาสร้างบูรณาการรวบรวม  

หรือออกแบบพัฒนาการปฏิบัติงานใหม่ๆ  ที่แตกต่างไปจากเดิม 
     

รวม 
 

 
 

 

 
 

 

แบบประเมิน ฝง.4 
 



 

ส่วนที่ ๓ ความสามารถของนิสิตด้านทักษะทางปัญญา (Cognitive Skills) 
(คะแนนเต็ม ๓๐ คะแนน) 

คะแนน 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 
1. ความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง      
2. สามารถแก้ปัญหาการฝึกปฏิบัติงานได้โดยนำหลักการต่างๆมาอ้างอิงได้อย่างเหมาะสม      
3. สามารถคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในการปฏิบัติงาน      
4. สามารถปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จตามเป้าหมายและมีคุณภาพ      

5. มีความความพยายาม และความตั้งใจที่จะทำงานได้สำเร็จ      
6. ยินดีรับคำสั่งคำแนะนำคำวิจารณ์ในการปฏิบัติงาน      

รวม  

ส่วนที่ ๔ ความสามารถของนิสิตด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
           และความรับผิดชอบ(Interpersonal Skills and Responsibility)  

(คะแนนเต็ม ๓๐ คะแนน) 

คะแนน 
๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

1. มีจิตอาสาในการปฏิบัติงานในหน่วยงาน      
2. มีความกระตือรือร้น  วิริยะอุตสาหะในการทำงาน      
3. มีมนุษยสัมพันธ์ สามารถปรับตัวให้เข้ากับผู้อ่ืน และสังคมในการปฏิบัติงานสามารถ

ทำงานกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี 
     

4. มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายทั้งในส่วนตนและส่วนรวม      
5. ทุ่มเทตนในการปฏิบัติงาน อย่างสม่ำเสมอ      
6. แสดงออกซ่ึงภาวะผู้นำ ผู้ตามที่ดี      

รวม  

ส่วนที่ ๕ ความสามารถของนิสิตด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ (Numerical Analysis, Communication and Information 
Technology Skills) (คะแนนเต็ม ๓๐ คะแนน) 

คะแนน 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

๑. สามารถใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์และสถิติ ในการวิเคราะห์และนำเสนอในการปฏิบัติงาน      
๒. ความสามารถในการสื่อสารทั้งการพูดการเขียนและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ      
๓. มีทักษะในการนำเสนอ และนำความรู้มาพัฒนาเป็นวิธีการและแนวทางใหม่ในการปฏิบัติงาน      
๔. มีทักษะในการใช้ภาษาไทยอย่างมีประสิทธิภาพสามารถติดต่อสื่อสาร ชี้แจงผลการปฏิบัติงาน
และข้อขัดข้องให้ผู้ร่วมงานและผู้บังคับบัญชาทราบ 

     

๕. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรวบรวมข้อมูล และการนำเสนอ      
๖. สามารถบันทึกผลและรายงานผลการการฝึกงานได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน      

รวม  



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

คะแนน 
๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

๑. มีทักษะในการนำความรู้ในเชิงทฤษฎีลงสู่การปฏิบัติและสามารถปฏิบัติงานในภาระหน้าที่ได้      
๒. มีทักษะในการใช้และบำรุงรักษา วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ ในการปฏิบัติงาน      
๓. สามารถในการพัฒนาตนเองให้ปฏิบัติงานตาม Job Position และ Job Description  
ที่มอบหมายได้อย่างเหมาะสม 

     

๔. มีทักษะในการปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ      
๕. สามารถเริ่มทำงานได้เองโดยไม่ต้องรอคำสั่ง (กรณีงานประจำ)      
๖. มีความระมัดระวังในการปฏิบัติงาน ไม่ก่อให้เกิดความผิดพลาดหรือเสียหาย      

รวม  

รวมทั้งสิ้น  

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

                                                (อาจารย์พ่ีเลี้ยงหรือผู้ควบคุมการฝึกปฏิบัติงาน) 
     

วัน / เดือน / ปี ……………….………….………ที่ประเมิน 


