
 

 

รายงานการนิเทศนักเรียน นักศึกษาฝกงาน 

และเรียนรูประสบการณจริง ในสถานประกอบการ ประจําภาคเรียนท่ี ๑/๒๕๕๖ 

 

ของ 

…………...............................................…….. 

ท่ีปรึกษากลุม ……………….. 

แผนกวิชา.....................................  สาขางาน………………………… 

วิทยาลยัการอาชีพหนองแค 

 

 

 

 

 



คอมพิวเตอรธุรกิจ 29             มกราคม               2556 

นายประสิทธิ์  พองเสียง คอมพิวเตอรธุรกิจ 

2/1                      คอมพิวเตอร 

 2            2555                  ปวช. 

   9                     มกราคม                    2556 

11                       มกราคม                       2556 

   9                     มกราคม                    2556 

บันทึกขอความ 

สวนราชการ   วิทยาลัยการอาชีพหนองแค 

ท่ี แผนกวิชา........................................................                  วันท่ี  ............../......................./.................... 

เรื่อง   รายงานการนิเทศ 

เรียน  ผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพหนองแค 

                    ขาพเจา............................................................... ครนิูเทศกแผนกวิชา............................................. 

ไดออกนิเทศนักศึกษาฝกงานและเรียนรูประสบการณจริง ตามคําสั่งวิทยาลัยการอาชีพหนองแคที่ ............./.............. 

เรื่อง แตงต้ังคณะกรรมการนิเทศนักเรียน นักศึกษาฝกอาชีพและฝกงานภาคเรียนที่ ........../...........  ระดับ ............ 

กลุม ............. สาขางาน ................................................. ต้ังแต   วันที่ ..............เดือน .............. พ.ศ........................ 

ถึงวันที่ ..............เดือน .......................................... พ.ศ........................ จํานวนนักเรียนนักศึกษาทั้งหมด ............. คน

ในสถานประกอบการจํานวน ................. แหง  

                  

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

        

 

        ช่ือ………………......................……………ครูนิเทศก                                                                                   

(..................................................) 

 

               ช่ือ……………………...........................…หัวหนาแผนกวิชา                                                                                        

    (...................................................) 

 

ลงช่ือ…………………………………………...... 

  (นายทวีเกียรติ  จันทะ) 

   หัวหนางานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

 



แผนการออกนิเทศนักเรียนนักศึกษาฝกงานและเรียนรูประสบการณจรงิ ในสถานประกอบการ 

ภาคเรียนที่........................    □  ฝกงานในสถานประกอบการ       □  เรียนในสถานประกอบการ 

ระหวางวันที.่..........เดือน...................................พ.ศ. ..................ถึงวันที.่..........เดือน...............................พ.ศ. ................ 

ลําดับที่ วัน/เดือน/ป ชื่อสถานประกอบการ เบอรโทรศัพท รายวิชา/รหัสวิชา ปวช. กลุม จํานวน ปวส. กลุม จํานวน ชื่อครูนิเทศก 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

ทว.๐๗ 



    

แบบนเิทศนกัเรยีนนักศกึษา ฝกงานรายบคุคล / ฝกอาชีพในสถานประกอบการ 

นิเทศครั้งที่ ....................วันที.่.................เดือน..................................................... พ.ศ. ................... 

ช่ือสถานประกอบการ.................................................................................................................................................... 

ช่ือนักเรียน นักศึกษา..................................................................................................................................................... 

 คําชี้แจง    การใหคะแนนโดยครฝูกและครูนิเทศก  ๕๐ คะแนน กาเครื่องหมาย / ลงในชองระดับคะแนน ดังน้ี  

ระดับ ๕ = มากสุด    ระดับ ๔ = มาก    ระดับ ๓ = ปานกลาง    ระดับ ๒ = นอย     ระดับ ๑ = นอยที่สุด 

ท่ี รายการประเมิน 
คะแนน หมายเหตุ 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

๑ ตรงตอเวลา และมาปฏิบัติงานอยางสม่ําเสมอ       

๒ การแตงกายสุภาพเรียบรอยและถูกระเบียบ       

๓ ปฏิบัติงานตามคําสัง่และวางตนอยูในระเบียบวินัย       

๔ ซื่อสัตย สจุริต อดทน และขยันขันแข็งในการทํางาน       

๕ มีความต้ังใจและสนใจใฝรูในงานอยูเสมอ       

๖ ปฏิบัติงานถูกตองตามลกัษณะงาน       

๗ สามารถปฏิบัติงานเสร็จเรียบรอยภายในเวลาที่กําหนด       

๘ รูจักใชเครื่องมือ อุปกรณตางๆอยางถูกตอง และมีความระมดัระวัง       

๙ มีนํ้าใจ ใหความรวมมอื และทํางานรวมกบัผูอื่นไดดี       

๑๐ มีความสุภาพ ออนนอม รูจกักาลเทศะ       

                                                  รวมคะแนน        

                                                              รวมคะแนนท้ังสิ้น    

                                                     คิดเปนรอยละ     

 

ขอเสนอแนะ................................................................................................................................................................... 

                                                              ลงช่ือ.........................................................ครฝูก/ผูควบคุมการฝก 

                                                                     (.........................................................) 

                                   ตําแหนง.....................................................   

                                                                    ประทับตรายางสถานประกอบการ 

ขอเสนอแนะ................................................................................................................................................................. 

                     ลงช่ือ.........................................................ครูนิเทศก                                                                                                   

                           (.........................................................)        

                            ............./....................../................... 

ทว.๐๙ 



 

แบบสรุป การหาคาเฉลี่ยความความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีตอคุณลักษณะที่พึงประสงค  ดานคุณธรรม  
จริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพของนกัศึกษาฝกงานวิทยาลัยการอาชีพหนองแค 
ที่ 

รายการ 
คาเฉลี่ยความพึงพอใจ 
               X 

๑
. 

ดานสมรรถนะวิชาชีพ  
๑.๑  นักศึกษามีความรูความเขาใจในงานท่ีมอบหมายอยูในระดับ ๔.๖ 
๑.๒  นักศึกษามีทักษะการทํางานในระดับ ๔.๔ 
๑.๓  นักศึกษามีความคิดรเิริ่มสรางสรรคงานอยูในระดับ ๔.๔ 
๑.๔  นักศึกษาสามารถใชอุปกรณ/เทคโนโลย/ีคอมพิวเตอร  ตามสาขาวิชาชีพไดในระดับ ๔.๒ 

๒
. 

ดานความรูความสามารถในการทํางาน  
๒.๑  นักศึกษาสามารถแกไขปญหาเฉพาะหนาได ๔.๒ 
๒.๒  นักศึกษาสามารถเรียนรูงานท่ีมอบหมายงานในระดับ ๔.๔ 
๒.๓  นักศึกษาสามารสื่อสารในการทํางานจากผูอืน่ในระดับ ๔.๗ 
๒.๔  มีมนุษยสัมพันธกับผูรวมงานในระดับ ๔.๗ 

๓
. 

ดานจรรยาบรรณวิชาชีพ  
๓.๑  เขาทํางานตรงเวลา ๔.๗ 
๓.๒  มีความรับผิดชอบตองานท่ีไดรับมอบหมายในระดับ ๔.๘ 
๓.๓  มีน้ําใจและสละเวลาในการทํางานอยูในระดับ ๔.๖ 
๔.๔  ใชอุปกรณดวยความระมัดระวังและดวยความประหยัด ๔.๗ 

๔
. 

ทานมีความพึงพอใจในการทํางานของนักศึกษาฝกงานอยูในระดับ ๔.๘ 

 

สรุปผล 

       ดานสมรรถนะ นักศึกษาไดคะแนนมากสุด ๔.๖ ในหัวขอนักศึกษามีความรูความเขาใจในงานท่ีมอบหมาย และ 

ไดคะแนนนอย หัวขอนกัศึกษาสามารถใชอุปกรณ/เทคโนโลย/ีคอมพิวเตอร  ตามสาขาวิชาชีพไดในระดับ ๔.๒ จึงความ

ปรับแกไขในการใชเครื่องมือและเทคโนโลยีมากข้ึน ดานความรูความสามารถในการทํางานนักศึกษาไดคะแนน ๔.๗ ใน

สองหัวขอคือ นักศึกษาสามารสือ่สารในการทํางานจากผูอื่นและมีมนุษยสัมพันธกับผูรวมงานสวนการแกไขปญหาเฉพาะ

หนาควรปรับปรุงในคะแนน ๔.๒ ดานจรรยาบรรณวิชาชีพนักศึกษามีความรับผิดชอบตองานท่ีไดรับมอบหมาย ในระดับ

๔.๘ มากสุดและนอยสุดมีน้ําใจและสละเวลาในการทํางานอยูในระดับ ๔.๖ ในภาพรวบนักศึกษาไดรับความพึงพอใจ

ระดับดีมาก   



 

 

ภาคผนวก 
 
 

- ภาพประกอบการนิเทศ 
- แบบประเมินผล (ใบสงเกรด) 
- คําส่ังวิทยาลัยฯ (คณะกรรมการนิเทศ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
แบบสอบถามความพึงพอใจของสถานประกอบการท่ีมีตอคุณลักษณะท่ีพึงประสงค  ดานคุณธรรม  จริยธรรม 

และจรรยาบรรณในวิชาชีพของนกัศึกษาฝกงานวิทยาลัยการอาชีพหนองแค 
***************************** 

คําชี้แจง 

๑. ผูตอบแบบประเมินนี้คือ สถานประกอบการ 
๒. กรุณาตอบแบบสอบถามตามความเปนจริง 
๓. ผลจากการประเมินจะนําไปพัฒนาสมรรถนะของนกัเรียน นักศึกษา ฝกงาน/ฝกอาชีพ  

ตอนที่  ๑  ขอมูลทั่วไปของผูตอบประเมิน 
 ๑.๑.  เพศ  □ ชาย □  หญิง 
 ๑.๒  ช่ือสถานประกอบการ............................................................................................................................ 
 ๑.๓   ตําแหนงผูตอบแบบสอบถาม□ เจาของสถานประกอบการ  □ หัวหนางาน  □  อ่ืนๆ....................... 

ตอนที่  ๒  ขอมูลทั่วไปของนักเรียน นักศกึษาในสถานประกอบการ 
 ๒.๑  นักเรียน□ปวช. กลุม........................  นกัศึกษา  □ปวส. กลุม......................................................... 
 ๒.๒  นักเรียน นกัศึกษา สาขาวิชา.........................................................สาขางาน.......................................... 

ตอนที่  ๓  ความคดิเหน็ตอการฝกงาน( กาเคร่ืองหมาย / ) 

คําชี้แจงระดับการใหคะแนน ความพึงพอใจ 
ระดับคะแนน  ๕ หมายถึง ความพึงพอใจมากท่ีสุด 
ระดับคะแนน  ๔ หมายถึง ความพึงพอใจมาก 
ระดับคะแนน ๓ หมายถึง ความพึงพอใจปานกลาง 
ระดับคะแนน  ๒ หมายถึง ความพึงพอใจนอย 
ระดับคะแนน  ๑ หมายถึง ความพึงพอใจนอยมากท่ีสุด 

 

 

 



แบบประเมินความพึงพอใจของสถานประกอบการทีมี่ตอคุณลักษณะที่พึงประสงค  ดานคุณธรรม  จริยธรรมและ
จรรยาบรรณในวิชาชีพของนกัศึกษาฝกงานวิทยาลัยการอาชีพหนองแค 

ที่ 
รายการ 

ระดับความคิดเห็น 
๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

๑. ดานสมรรถนะวิชาชีพ      
๑.๑  นักศึกษามีความรูความเขาใจในงานท่ีมอบหมายอยูในระดับ      
๑.๒  นักศึกษามีทักษะการทํางานในระดับ      
๑.๓  นักศึกษามีความคิดรเิริ่มสรางสรรคงานอยูในระดับ      
๑.๔  นักศึกษาสามารถใชอุปกรณ/เทคโนโลย/ีคอมพิวเตอร  ตามสาขาวิชาชีพไดในระดับ      

๒
. 

ดานความรูความสามารถในการทํางาน      
๒.๑  นักศึกษาสามารถแกไขปญหาเฉพาะหนาได      
๒.๒  นักศึกษาสามารถเรียนรูงานท่ีมอบหมายงานในระดับ      
๒.๓  นักศึกษาสามารสื่อสารในการทํางานจากผูอืน่ในระดับ      
๒.๔  มีมนุษยสัมพันธกับผูรวมงานในระดับ      

๓
. 

ดานจรรยาบรรณวิชาชีพ      
๓.๑  เขาทํางานตรงเวลา      
๓.๒  มีความรับผิดชอบตองานท่ีไดรับมอบหมายในระดับ      
๓.๓  มีน้ําใจและสละเวลาในการทํางานอยูในระดับ      
๔.๔  ใชอุปกรณดวยความระมัดระวังและดวยความประหยัด      

๔ ทานมีความพึงพอใจในการทํางานของนักศึกษาฝกงานอยูในระดับ      
 
ขอเสนอแนะ 
......................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................... 

ลงชือ่.................................................ผูประเมิน 
           (........................................................)     

                     ตําแหนง....................................................... 
หมายเหตุ:  โปรดประทับตราหนวยงาน/สถานประกอบการ      


