
30% 10% 10% 50% รวม เกรด
1 035650504027-5 วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง
2 035650504032-5 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
3 035860504003-1 วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต
4 035860504004-9
5 035860504005-6

30% 10% 10% 50% รวม เกรด
6 035550504016-0 วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการนายอภิชาติ  จํานงค์สังข์

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

แบบบันทึกผลการประเมินนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ1

อาจารย์นิเทศก์ : อาจารย์อัมภาภรณ์  พีรวณิชกุล

ลํา
ดับ รหัสนักศึกษา

         รายการประเมิน
อจ.นิเทศ สถานศึกษา

ภาคเรียนท่ี 1/2560

ผลประเมินสถานศึกษา

นายณรงวิทย์  กีรติธรรมโสภณ

สถานศึกษา

       รายชื่อนักศึกษา

นางสาวอนุตตรีย์  ดีใจ
นางสาวปรียา  อุ่นใจ
นายพัฒนะ  อินทร์เพชร

นายตนุภัทร  โกนสร้าง

แบบบันทึกผลการประเมินนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ2
ภาคเรียนท่ี 1/2560

อาจารย์นิเทศก์ : อาจารย์อัมภาภรณ์  พีรวณิชกุล

ลํา
ดับ รหัสนักศึกษา        รายชื่อนักศึกษา สถานศึกษา

         รายการประเมิน
อจ.นิเทศ ผลประเมิน

                                                                 อาจารย์นิเทศก์การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

หมายเหตุ
 (1) (30%) ผลการประเมินคุณภาพงานจากอาจารย์นิเทศก์
 (2) (10%) ผลการสังเกตุพฤติกรรม
 (3) (10%) ผลการประเมินจากผู้บริหารสถานศึกษา
 (4) (50%) ผลการประเมินจากอาจารย์พ่ีเลี้ยง



30% 10% 10% 50% รวม เกรด
1 035650504011-9 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม
2 035650504010-1
3 035650504013-5 วิทยาลัยอาชีวศึกษากรุงเทพธุรกิจ
4 035650504018-4 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชการสามเสน
5 035550504032-7
6 035450504021-3
7 035650504016-8 ร.ร.รัตนโกสินทร์สมโภชรบวรนิเวศศาลายาในพระบรมราชูปถัมภ์

30% 10% 10% 50% รวม เกรด
8 035550504020-2 วิทยาลัยอาชีวศึกษากรุงเทพธุรกิจ

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

หมายเหตุ
 (1) (30%) ผลการประเมินคุณภาพงานจากอาจารย์นิเทศก์

 (3) (10%) ผลการประเมินจากผู้บริหารสถานศึกษา

อจ.นิเทศ สถานศึกษาผลประเมิน

นายอาทิตย์  น่วมเปี่ยมใหญ่

ภาคเรียนท่ี 1/2560
อาจารย์นิเทศก์ : ว่าท่ีร้อยตรี ผศ.พรชัย  เตชะธนเศรษฐ์

ลํา
ดับ รหัสนักศึกษา        รายชื่อนักศึกษา สถานศึกษา

         รายการประเมิน

ภาคเรียนท่ี 1/2560
อาจารย์นิเทศก์ : ว่าท่ีร้อยตรี ผศ.พรชัย  เตชะธนเศรษฐ์

         รายการประเมิน
อจ.นิเทศ สถานศึกษาผลประเมินสถานศึกษา

 (2) (10%) ผลการสังเกตุพฤติกรรม

 (4) (50%) ผลการประเมินจากอาจารย์พ่ีเลี้ยง

นายศักด์ิชัย  ยังไพบูลย์

นายชิษณุพงศ์  ใจเย็น

นายสัตยา  สิงห์ครุธ

นายเทวิน  บัวสี

แบบบันทึกผลการประเมินนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ1

ลํา
ดับ รหัสนักศึกษา        รายชื่อนักศึกษา

แบบบันทึกผลการประเมินนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ2

นายกกุพชัย  ทวีสัตย์

นายพงศ์พิชิต  ชาวไร่นาค
นายภานุวัฒน์  นามโสภา



30% 10% 10% 50% รวม เกรด
1 035650504020-0 วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา
2 035650504004-4 วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี
3 035650504030-9 วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ
4 035860504009-8 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
5 035860504012-2

30% 10% 10% 50% รวม เกรด
6 035550504005-3 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
7 035550504010-3 สระบุรี

แบบบันทึกผลการประเมินนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ2

 (4) (50%) ผลการประเมินจากอาจารย์พ่ีเลี้ยง

นางสาวบุณฑริกา  พรมกําเหนิด

                                                                 อาจารย์นิเทศก์การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
หมายเหตุ
 (1) (30%) ผลการประเมินคุณภาพงานจากอาจารย์นิเทศก์
 (2) (10%) ผลการสังเกตุพฤติกรรม
 (3) (10%) ผลการประเมินจากผู้บริหารสถานศึกษา

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

พรมกําเหนิด  ฤทธิ์สนอง

ภาคเรียนท่ี 1/2560
อาจารย์นิเทศก์ : ดร.มนตรี  บุญเรืองเศษ

ลํา
ดับ รหัสนักศึกษา        รายชื่อนักศึกษา สถานศึกษา

         รายการประเมิน
อจ.นิเทศ สถานศึกษาผลประเมิน

สถานศึกษา
         รายการประเมิน

อจ.นิเทศ สถานศึกษา

นายสันติชัย  สําเภา
นายธนากร  ว่องไวเกรียงไกร

ผลประเมิน

แบบบันทึกผลการประเมินนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ1
ภาคเรียนท่ี 1/2560

อาจารย์นิเทศก์ : ดร.มนตรี  บุญเรืองเศษ

ลํา
ดับ รหัสนักศึกษา

นางสาวรัตนาภรณ์  ผิวผ่อง

       รายชื่อนักศึกษา

นางสาวธิดารัตน์  ชูเชื้อ

แบบบันทึกผลการประเมินนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ1
ภาคเรียนท่ี 1/2560

นายเอกพงษ์  นิยมจันทร์



30% 10% 10% 50% รวม เกรด
1 035860504008-0 วิทยาลัยเทคนิคสตูล
2 035650504023-4 วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสด์ิ
3 035650504024-2
4 035650504029-1
5 035650504031-7
6 035650504037-4
7 035650504005-1 วิทยาลัยเทคนิคเลย

30% 10% 10% 50% รวม เกรด
8 035450504016-3 วิทยาลัยเทคนิคสตูล

อาจารย์นิเทศก์ : อาจารย์ขนิษฐา  ดีสุบิน

ลํา
ดับ รหัสนักศึกษา        รายชื่อนักศึกษา สถานศึกษา

         รายการประเมิน
อจ.นิเทศ สถานศึกษาผลประเมิน

นายวริทธิ์  ฮะอุรา
นางสาวเบญจพร  ยวงสวัสด์ิ
นางสาวปวีณา  ภิรมย์เอ่ียม
นายมงคลยศ  จุปะวันทอง
นายอภิสิทธิ์  ฉัญฉาย

อาจารย์นิเทศก์ : อาจารย์ขนิษฐา  ดีสุบิน

ลํา
ดับ รหัสนักศึกษา        รายชื่อนักศึกษา สถานศึกษา

         รายการประเมิน

 (2) (10%) ผลการสังเกตุพฤติกรรม
 (3) (10%) ผลการประเมินจากผู้บริหารสถานศึกษา
 (4) (50%) ผลการประเมินจากอาจารย์พ่ีเลี้ยง

อจ.นิเทศ สถานศึกษาผลประเมิน

นายพงศ์ภัค  วุ่นแท่น

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

หมายเหตุ
 (1) (30%) ผลการประเมินคุณภาพงานจากอาจารย์นิเทศก์

นางสาวเบญจมาศ  คํางาม
นายธีรโชติ  สายทองมี

แบบบันทึกผลการประเมินนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ2
ภาคเรียนท่ี 1/2560


