
30% 10% 10% 50% รวม เกรด
1 035650502002-0 วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง
2 035860502203-9 วิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสินทร์
3 035860502204-7

 (2) (10%) ผลการสังเกตุพฤติกรรม
 (3) (10%) ผลการประเมินจากผู้บริหารสถานศึกษา

นายพีร์  แก้วประเสริฐ

นายศรายุทธ  ปิตานุวัฒน์

                                                                 อาจารย์นิเทศก์การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

หมายเหตุ

                                                                    ลงชื่อ............................................................

สถานศึกษา
         รายการประเมิน

 (1) (30%) ผลการประเมินคุณภาพงานจากอาจารย์นิเทศก์

 (4) (50%) ผลการประเมินจากอาจารย์พ่ีเลี้ยง

นายศุภฤกษ์  พรมจาด

ผลประเมินอ.นิเทศ

แบบบันทึกผลการประเมินนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ1
ภาคเรียนท่ี 1/2560

อาจารย์นิเทศก์ : อาจารย์สมชาย  เหลืองสด

ลํา
ดับ รหัสนักศึกษา สถานศึกษา       รายชื่อนักศึกษา



30% 10% 10% 50% รวม เกรด
1 035650502003-8 วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร
2 035650502005-3
3 035550502001-4
4 035650502004-6 โรงเรียนจิตรลดา
5 035550502003-0
6 035550502035-2

 (2) (10%) ผลการสังเกตุพฤติกรรม

                                                                    ลงชื่อ............................................................

หมายเหตุ

แบบบันทึกผลการประเมินนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ1
ภาคเรียนท่ี 1/2560

อาจารย์นิเทศก์ : อาจารย์ชัยศร  โลกิตสถาพร

 (1) (30%) ผลการประเมินคุณภาพงานจากอาจารย์นิเทศก์

 (3) (10%) ผลการประเมินจากผู้บริหารสถานศึกษา

อ.นิเทศ สถานศึกษา

นายสุวิสิทธิ์  มนตรี

         รายการประเมิน
สถานศึกษา

นายวสันต์  ศรีโยธา
นายประกาศิต  ภูมิภักด์ิ

ลํา
ดับ รหัสนักศึกษา        รายชื่อนักศึกษา ผลประเมิน

                                                                 อาจารย์นิเทศก์การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

 (4) (50%) ผลการประเมินจากอาจารย์พ่ีเลี้ยง

นายธนากร  ศิริกังวาล
นายมรรค  มาลัยพวง

นายปฏิภาณ  สิงห์ทอง



30% 10% 10% 50% รวม เกรด
1 035650502008-7 วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง
2 035550502034-5 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ช่างกล
3 035550502015-4 ขส.ทบ.

 (2) (10%) ผลการสังเกตุพฤติกรรม
 (3) (10%) ผลการประเมินจากผู้บริหารสถานศึกษา

หมายเหตุ

                                                                 อาจารย์นิเทศก์การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

รหัสนักศึกษา

 (4) (50%) ผลการประเมินจากอาจารย์พ่ีเลี้ยง

สถานศึกษา

                                                                    ลงชื่อ............................................................

แบบบันทึกผลการประเมินนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ1
ภาคเรียนท่ี 1/2560

นายสราวุฒิ  รูปัน
นายอนุชิต  นุชปาน

อ.นิเทศลํา
ดับ        รายชื่อนักศึกษา

นายพงศกร  ภมรพล

อาจารย์นิเทศก์ : ผศ.อํานาจ  เจนจิตศิริ
         รายการประเมิน

สถานศึกษา ผลประเมิน

 (1) (30%) ผลการประเมินคุณภาพงานจากอาจารย์นิเทศก์



30% 10% 10% 50% รวม เกรด
1 035650502014-5 วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม

ภาคเรียนท่ี 1/2560
อาจารย์นิเทศก์ : นายอดิศร  จรัลวรกูลวงศ์

แบบบันทึกผลการประเมินนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ1

สถานศึกษา
         รายการประเมิน

อ.นิเทศ สถานศึกษาผลประเมิน

 (2) (10%) ผลการสังเกตุพฤติกรรม

นายธีรัช  ใจดี

 (3) (10%) ผลการประเมินจากผู้บริหารสถานศึกษา
 (4) (50%) ผลการประเมินจากอาจารย์พ่ีเลี้ยง

                                                                 อาจารย์นิเทศก์การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

หมายเหตุ
 (1) (30%) ผลการประเมินคุณภาพงานจากอาจารย์นิเทศก์

                                                                    ลงชื่อ............................................................

ลํา
ดับ รหัสนักศึกษา        รายชื่อนักศึกษา



30% 10% 10% 50% รวม เกรด
1 035650502013-7 วิทยาลัยเทคโนโลยีพิชญเกษม
2 035860502205-4 วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างฝีมือปัญจวิทยา
3 035860502206-2
4 035860502207-0
5 035860502209-6
6 035860502210-4

 (3) (10%) ผลการประเมินจากผู้บริหารสถานศึกษา
 (4) (50%) ผลการประเมินจากอาจารย์พ่ีเลี้ยง

                                                                    ลงชื่อ............................................................
                                                                 อาจารย์นิเทศก์การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

หมายเหตุ
 (1) (30%) ผลการประเมินคุณภาพงานจากอาจารย์นิเทศก์
 (2) (10%) ผลการสังเกตุพฤติกรรม

ลํา
ดับ รหัสนักศึกษา        รายชื่อนักศึกษา สถานศึกษา

         รายการประเมิน
อ.นิเทศ สถานศึกษาผลประเมิน

ภาคเรียนท่ี 1/2560

นายณัฐพล  บุญเลิศ
นายทวีศักด์ิ  แสงสุวรรณ์

นายปรัชญา  อามาตย์สมบัติ

แบบบันทึกผลการประเมินนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ1

นายสมบัติ  ลีลาศ

อาจารย์นิเทศก์ : นายภควัตร  เกอะประสิทธิ์

นายจารุวิทย์  ภูวิมลพีรพร
นายมนชัย  วราห์คํา



30% 10% 10% 50% รวม เกรด
1 035860502201-3 วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างฝีมือปัญจวิทยา
2 035860502202-1
3 035860502211-2
4 035860502213-8
5 035860502214-6
6 035860502216-1

นายกฤต  เปิงสูง

 (3) (10%) ผลการประเมินจากผู้บริหารสถานศึกษา
 (4) (50%) ผลการประเมินจากอาจารย์พ่ีเลี้ยง

                                                                    ลงชื่อ............................................................
                                                                 อาจารย์นิเทศก์การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

หมายเหตุ
 (1) (30%) ผลการประเมินคุณภาพงานจากอาจารย์นิเทศก์
 (2) (10%) ผลการสังเกตุพฤติกรรม

นายรัฐธีร์  ไชยอุดมพิทักษ์
นายพรรณรัตณ์  สุนทรบัณฑิตย์

แบบบันทึกผลการประเมินนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ1
ภาคเรียนท่ี 1/2560

อาจารย์นิเทศก์ : ว่าท่ีร้อยตรีวุฒิชัย  เหมาะใจ

ลํา
ดับ รหัสนักศึกษา สถานศึกษา       รายชื่อนักศึกษา สถานศึกษา

         รายการประเมิน
อ.นิเทศ ผลประเมิน

นายจิรารุ่ง  ไกรเทพ
นายคมกริช  นันเสนา
นายภูมิศักด์ิ  เศียรกระโทก


