
คู่มอืครูนิเทศของสถานศึกษา 
๑. ข้อก าหนดในการนิเทศ  

๑.1 การไปนิเทศผูเ้รียนในสถานประกอบการตามแผนการฝึก โดยแบ่งเป็นสองกรณี คือ  
๑.1.1 การนิเทศในประเทศ ใหค้รูนิเทศกไ์ปนิเทศในสถานประกอบการ แห่งละ 

ไม่นอ้ยกวา่สามคร้ังต่อภาคเรียน  
1.1.๒ กรณีร่วมมือจดัการอาชีวศึกษาระบบทวภิาคีกบัต่างประเทศ การนิเทศ อาจ

อาจแบ่งออกเป็นสามวธีิ ดงัน้ี 
(๑) ใหค้รูนิเทศไปนิเทศอยา่งนอ้ยหน่ึงคร้ังต่อภาคเรียน 

     (๒) ใหภ้าคีเครือข่ายในต่างประเทศเป็นผูนิ้เทศแทนต่อภาคเรียน 
(๓) ใหใ้ชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการนิเทศต่างประเทศอยา่งสม ่าเสมอ 

1.2  การไปนิเทศการฝึกอาชีพใหเ้ป็นไปตามแผนการฝึกท่ีจดัท าข้ึน หากการฝึกอาชีพไม่ ครบถว้น
สถานศึกษาตอ้งจดัการฝึกอาชีพใหเ้ป็นไปตามจุดประสงคส์าขาวชิา  

1.3  ครูนิเทศก์ตอ้งผา่นการอบรมการนิเทศการฝึกอาชีพจากส านกังานคณะกรรมการ การ
อาชีวศึกษาหรือผูไ้ดรั้บมอบหมาย  

1.4  ชัว่โมงนิเทศการฝึกอาชีพในสถานประกอบการใหคิ้ดเป็นเวลาชัว่โมงสอนปกติ หาก ชัว่โมง
สอนเกินภาระงานท่ีก าหนดสามารถเบิกค่าสอนเกินภาระงานไดต้ามระเบียบของทางราชการ  

1.5  การเดินทางไปนิเทศให้เบิกค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการไดต้ามระเบียบของ 
กระทรวงการคลงั 
วตัถุประสงค์ของการนิเทศผู้เรียน 

 ๑. เพื่อสร้างขวญัก าลงัใจให้ผูเ้รียน ในการฝึกอาชีพในสถานประกอบการ 
 ๒. เพื่อติดตามและประเมินความกา้วหนา้ของการฝึกอาชีพของผูเ้รียน ตลอดจนปรับวธีิการสอน

งาน ใหเ้หมาะสมโดยค านึงถึงพื้นความรู้ ความสามารถของผูเ้รียนตามความตอ้งการของสถานประกอบการ
และความ ถูกตอ้งตามมาตรฐานวชิาชีพก าหนด  

๓. เพื่อวดัและประเมินผลการปฏิบติังาน ใหค้  าปรึกษาและช่วยเหลือ ในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ 
ปฏิบติังานและการปรับตวัเพื่อใหก้ารฝึกอาชีพของผูเ้รียนบรรลุประสงค์  

๔. เพื่อแลกเปล่ียนขอ้คิดเห็นเก่ียวกบัผลการด าเนินงานการจดัการอาชีวศึกษากบัสถานประกอบการ  
๕. เพื่อรวบรวมขอ้มูลสถานประกอบการและน ามาประเมินผลเพื่อปรับปรุงการด าเนินงานทวภิาคี 

ของสถานศึกษา 
คุณสมบัติของครูนิเทศก์  

๑. มีคุณธรรมจริยธรรมในวชิาชีพ  
๒. มีบุคลิกภาพและมนุษยสมัพนัธ์ท่ีดี  
๓. มีความคิดเชิงบวกในการปฏิบติังานร่วมกนักบัสถานประกอบการ 



๔. มีทกัษะการส่ือสารการคิดวเิคราะห์และสังเคราะห์ เพื่อใหง้านบรรลุวตัถุประสงคข์องทุกฝ่าย  
๕. มีความรับผิดชอบและขยนัหมัน่เพียรต่อในหนา้ท่ี  
๖. มีความตรงต่อเวลา และบริการดว้ยความรวดเร็ว 
๗. รักษาความลบัของผูเ้รียนทวภิาคีและสถานประกอบการท่ีจะเกิดความเสียหาย  

หน้าที่ของครูนิเทศก์  
๑. จดัท าแผนการฝึกอาชีพร่วมกบัครูฝึก  
๒. ใหค้  าแนะน า ปรึกษาและแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนในสถานประกอบการ 
 ๓. ใหค้  าปรึกษาในการสอนงานและการประเมินผลแก่ครูฝึก  
๔. นิเทศติดตามความกา้วหนา้ของผูเ้รียนในสถานประกอบการ  
๕. ดูแล ติดตามการฝึกอาชีพใหเ้ป็นไปตามแผนการฝึก  
๖. รวบรวมขอ้มูลท่ีไดจ้ากการนิเทศเสนอสถานศึกษาเพื่อร่วมกนัแกไ้ขปัญหา  
๗. ตรวจสมุดบนัทึกการฝึกอาชีพ  
๘. รวบรวมแบบประเมินผลการฝึกอาชีพและสรุปการประเมินการฝึกอาชีพ  
๙. ส่งผลการเรียนรายวชิาท่ีส่งผูเ้รียนฝึกอาชีพ ตามระเบียบสถานศึกษา  
๑๐. รายงานผลการนิเทศตามล าดบัชั้น  

ระเบียบการนิเทศ  
๑. ครูนิเทศก์ตอ้งไดรั้บการฝึกอบรมเร่ืองการนิเทศการฝึกอาชีพจาก ส านกังานคณะกรรมการการ 

อาชีวศึกษาหรือวทิยาลยัตน้สังกดั 
 ๒. เม่ือชัว่โมงในการออกปฏิบติัการนิเทศและรายงานผลการนิเทศเสร็จส้ินแลว้ครูนิเทศกส์ามารถ 

น ามาใชเ้ป็นเวลาสอนตามตารางสอนปกติและเบิกค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการไดต้ามระเบียบท่ี
กระทรวง การคลงัก าหนด 
แผนการนิเทศ  

ครูนิเทศกแ์ละครูฝึกร่วมกนัประชุมวางแผนเพื่อจดัท าแผนการนิเทศในแต่ละภาคเรียนโดย
ก าหนดให ้ผูเ้รียนไดรั้บการติดตามจากครูในสถานศึกษาอยา่งนอ้ย ๓ คร้ังต่อภาคเรียน 
ขั้นตอนการนิเทศการฝึกอาชีพ  

๑. ครูนิเทศกจ์ดัท าแผนการนิเทศตลอดภาคเรียนตามขอ้ตกลงร่วมกบัครูฝึกก าหนดปฏิทินการนิเทศ 
ร่วมกบัสถานประกอบการ  

๒. ครูนิเทศกเ์สนอร่างแผนการนิเทศ ผา่นหวัหนา้สาขางาน หวัหนา้งานอาชีวศึกษาระบบ ทวภิาคี
และ รองผูอ้  านวยการฝ่ายวทิยาลยั (วชิาการ)  

๓. รองผูอ้  านวยการวทิยาลยัฝ่ายวชิาการ หวัหนา้สาขางาน หวัหนา้งานอาชีวศึกษาระบบทวภิาคี 
หวัหนา้พสัดุ ประชุมปรับแผนการนิเทศของครูฝึกแต่ละสาขางานท่ีออกสถานประกอบการใกลก้นัใหไ้ป
นิเทศ ร่วมกนั เพื่อประหยดัทรัพยากร  



๔. ผูอ้  านวยการสถานศึกษาอนุมติัแผนการนิเทศ  
๕. ครูนิเทศกแ์จง้แผนการนิเทศไปยงัผูค้วบคุมการฝึกและครูฝึกทราบ  
๖. ผูเ้ก่ียวขอ้งเตรียมความพร้อมของเอกสารและยานพาหนะในการนิเทศ  
๗. ครูนิเทศกนิ์เทศและรายงานผลการนิเทศ  
๘. หากผลการฝึกอาชีพของผูเ้รียนไม่ครบถว้นตามแผนการฝึกท่ีจดัท าข้ึน ใหค้รูผูส้อนจดัสอนเสริม 

และฝึกทกัษะเพิ่มเติมใหก้บัผูเ้รียน  
รายงานผลการนิเทศ  

ใหค้รูนิเทศก์รายงานผลการนิเทศผูเ้รียนฝึกอาชีพพร้อมประเมินผลการนิเทศ และหากพบพฤติกรรม
ท่ี ไม่พึงประสงคข์องผูเ้รียน ใหค้รูนิเทศก์รายงานใหค้รูท่ีปรึกษาทราบเพื่อร่วมกนัช่วยเหลือปรับเปล่ียน
พฤติกรรม จรรยาบรรณวชิาชีพ 
  



แผนการนิเทศ/ปฏิทินการนิเทศติดตามผลการฝึกอาชีพรายวชิา 
เรียนที.่...................ปีการศึกษา............... 

ระดับ.........สาขาวชิา..........................สาขางาน........................ 
ช่ือครูนิเทศ........................................................................................................................ 

คร้ังทีอ่อกนิเทศ ช่ือสถานประกอบการ ทีต่ั้ง/โทรศัพท์ จ านวนผู้เรียน พาหนะในการเดินทาง หมายเหตุ 

คร้ังที ่1 คร้ังที ่ 2 คร้ังที ่3 คร้ังที ่4 รถวทิยาลยั รถยนต์ส่วนตัว อืน่ ๆ 

           

           

           

           

           

           

           

           

 
หมายเหตุ  กรณใีช้รถวทิยาลัยครูนิเทศติดต่อจองรถตามระเบียบปฏิบัติของวทิยาลัยที่ห้องพสัดุ 
 
ลงช่ือ..........................................................ครูฝึกในสถานประกอบการ   ลงช่ือ.....................................................ครูนิเทศ 
      (...........................................................)            (......................................................) 
 
ลงช่ือ..........................................................รองผู้อ านวยการวทิยาลยั(ฝ่ายวชิาการ)  ลงช่ือ......................................................ผู้อ านวยการวิทยาลยั 
       (..........................................................)       (.................................................) 



วทิยาลยัเทคโนโลยวีศิวกรรม  บริหารธุรกจิ 
รายงานการนิเทศฝึกงาน 

ประจ าวนัที.่...........เดือน..................................พ.ศ....................... 
ช่ือ-สกุล ครูนิเทศ...........................................................ประจ าแผนกวชิา.............................................  
ช่ือสถานประกอบการท่ีไปนิเทศ………………………… โทรศพัท.์................................................  
ระหวา่งเวลา.........................ถึง..........................ในรายวชิา.......................................................................... จ านวน
.................................ชัว่โมง  
● นกัเรียน นกัศึกษาท่ีไดรั้บการนิเทศ จ านวน...............คน ระบบ ปกติ ทวภิาคี ระดบั ปวช. ปวส. ขอ้เสนอแนะ จาก
สถานประกอบการ......................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................               
ปัญหาท่ีพบ.................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................  
การแกปั้ญหา................................................................................................................................................ 
......................................................................................................................................................................          ขา้พเจา้
(นาย,นางสาว).............................................จะปฏิบติัตนตามแนวทางแกปั้ญหา.............................. 
.................................................................................................................................................................... 

ลงช่ือ.......................................................  
     (....................................................)  

    นกัเรียน นกัศึกษา  
 

    ลงช่ือ..................................................   ลงช่ือ.......................................................       
(...............................................)          (.....................................................)  
     ครูนิเทศ           สถานประกอบการ  

       โปรดประทบัตรา  
คร้ังต่อไปนิเทศวนัท่ี.................................เดือน.................................................พ.ศ.................................. ช่ือสถาน
ประกอบการท่ีจะไปนิเทศคร้ังต่อไป  
๑. ...........................................................................................................โทร.................................................... 
๒. ...........................................................................................................โทร....................................................  
ลงช่ือ..........................................      ลงช่ือ.............................................     

(........................................)                     ( ………………..………………….)           หวัหนา้
แผนกวชิา.......................        หวัหนา้งานทวภิาคี  

ลงช่ือ...............................................      ลงช่ือ...................................................  
(………………………………………..)          (........................……………………)                   
รองผูอ้  านวยการวทิยาลยั (ฝายวชิาการ)                  ผูอ้  านวยการวทิยาลยั 



 
แบบค าขอเบิกค่าน า้มันรถการเดินทางไปนิเทศ นักศึกษาฝึกอาชีพในสถานประกอบการ 

 
เรียน ผูอ้  านวยการวทิยาลยัเทคโนโลยวีศิวกรรม   บริหารธุรกิจ 
  ขา้พเจา้นาย/นาง/นางสาว...................................................................ขอรับรองวา่ไดเ้ดินทางไปนิเทศ
นกัศึกษาฝึกงานนายวชิา......................................................รหสัวชิา............................................ระดบั
..................................กลุ่มท่ี....................................... 
ตามเส้นทางท่ีปรากฏในแผนท่ีประกอบเม่ือวนัท่ี..................เดือน......................พ.ศ.................และในช่วงเวลา
ดงักล่าวรถยนตข์องทางราชการติดภารกิจราชการอ่ืน  จึงมีความจ าเป็นตอ้งใชร้ถส่วนตวั  และขออนุญาตเบิกค่า
น ้ามนัรถทั้งส้ิน.................................................บาท 
 
วนั เดือน ปี จาก ถึง รวมระยะทาง(กม.) หมายเหตุ 
     
     
     

รวมระยะทางทั้งส้ิน   
(รถยนต ์กิโลเมตรละ 4.00  บาท/รถจกัรยานยนต ์ กิโลเมตรละ 1.50  บาท  ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร
สถานศึกษา) 
เพื่อโปรดอนุญาต 
        ลงช่ือ............................................ผูเ้บิก 
              (............................................) 
         ........../........../.............. 
 
ลงช่ือ...................................................    ลงช่ือ............................................ 
 (.....................................................)    (....................................................) 
          หวัหนา้งานทวภิาคี           รองผูอ้  านวยการวทิยาลยั 
          ........../........../..............            ........../........../.............. 
 
 
จ่ายบตัรเติมน ้ามนัแลว้เล่มท่ี..........เลขท่ี.........   ไดรั้บบตัรเติมน ้ามนัแลว้........................ 
      เม่ือ............../.........../............    ลงช่ือ.............................................. 
ลงช่ือ...............................................................   (.........................................................) 
     (...............................................................)    .........../.........../............... 
               รองผูอ้  านวยการวทิยาลยั 



แบบนิเทศติดตามประเมินผลการฝึกอาชีพของผู้เรียน 

ความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยเทคโนโลยวีศิวกรรม  บริหารธุรกจิ กบับริษัท.................................................... 

ประจ าเดือน........................................ 
ช่ือ.......................................นามสกลุ................................. 
แผนกวชิา..............................ระดบั..............ชั้น................ 
ภาคเรียนท่ี............................/.................. 
ฝึกปฏิบติัอาชีพระหวา่งวนัท่ี.......เดือน.................พ.ศ........ 
ถึงวนัท่ี...........เดือน.............................พ.ศ................... 

สถิติการฝึกอาชีพ 

ระยะเวลาท่ีประเมินตั้งแต่วนัท่ี......เดือน...............พ.ศ........ 
ถึงวนัท่ี........เดือน.....................................พ.ศ..................... 
(     ) สาย..............คร้ัง              (     ) ขาดงาน................วนั 

(     ) ลาป่วย.............วนั            (     ) ลากิจ....................วนั 

วนัท่ีประเมิน....................................................................... 
ค าช้ีแจง โปรดท าเคร่ืองหมาย  ลงในช่องท่ีเห็นตรงกบัความเป็นจริงมากท่ีสุด 

ล าดบั
ท่ี 

หวัขอ้ท่ีประเมิน 
คะแนท่ีได ้

ดีมาก 
(๕) 

ดี 
(๔) 

พอใช ้
(๓) 

ปรับปรุง 
(๒) 

ไม่ผา่น 
(๑) 

 ส่วนท่ี ๑ ประเมินผลงาน      
๑ ปริมาณงานท่ีท าตรงตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้      
๒ คุณภาพงานท่ีท าไดต้ามมาตรฐาน      
๓ ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบังานท่ีไดรั้บหมอบหมาย      
๔ ความเอาใจใส่ต่องานท่ีไดรั้บมอบหมาย      
๕ การปฏิบติังานเสร็จส้ินตามก าหนดเวลา      
๖ การบ ารุงรักษาเคร่ืองมือเคร่ืองใชแ้ละทรัพยสิ์นขององคก์ร      
๗ การเช่ือฟังปฏิบติัค าแนะน าและรวมถึงการควบคุมอารมณ์      
๘ ความสามารถในการเรียนรู้และพฒันาตนเอง      
๙ สุขภาพทัว่ไปในการปฏิบติังาน      
๑๐ การใหค้วามร่วมมือกบัองคก์รและการรับฟังความคิดเห็น

ผูอ่ื้น 
     

 คะแนนท่ีได ้      
 คะแนนรวม  

 
 

  



ล าดบัที ่ หัวข้อทีป่ระเมนิ คะแนนทีไ่ด้ 

ดมีาก 
(๕) 

ด ี
(๔) 

พอใช้ 
(๓) 

ปรับปรุง 
(๒) 

ไม่ผ่าน 
(๑) 

ส่วนที ่๒ ด้านกจินิสัยอุตสาหกรรม      
๑ ความซ่ือสตัย ์      
๒ ความรับผิดชอบ      
๓ ความมีวนิยั      
๔ ความขยนัและอดทน      
๕ ความประหยดั      
๖ การท างานเป็นทีม      
๗ ความคิดสร้างสรรค ์      
๘ ใฝ่เรียนรู้      
๙ ความปลอดภยั      

คะแนนทีไ่ด้      
คะแนนรวม  

 
 

ความคิดเห็นเพิ่มเติม/ขอ้แนะน า 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
 
 

ลงช่ือ.................................................... 
       (.................................................) 
             ครูนิเทศ/ครูฝึก (ผูป้ระเมิน) 

 
  



แบบประเมินผลการฝึกอาชีพของนักเรียน นักศึกษา 
ความร่วมมือระหวา่ง............................................กบับริษทั.............................................................................. 
ช่ือ.............................................แผนก................... 
แผนกวชิา.........................ระดบั...............ชั้น........ 
ภาคเรียนท่ี..................../................... 
ฝึกปฏิบติัระหวา่งวนัท่ี.........เดือน.............พ.ศ........ 

สถิติการฝึกงาน 
ระยะเวลาท่ีประเมินตั้งแต่วนัท่ี......เดือน..........พ.ศ..... 
ถึงวนัท่ี......เดือน............................พ.ศ......... 
(  )สาย........คร้ัง          (  )ขาดงาน.........วนั 
(  )ป่วย........คร้ัง          (  )ลากิจ.........วนั 

ค าช้ีแจง  โปรดท าเคร่ืองหมาย/ลงในช่องท่ีห็นวา่ตรงกบัความเป็นจริงมากท่ีสุด 

ล าดบัที ่ หัวข้อทีป่ระเมนิ 
คะแนนทีไ่ด้ 

ดมีาก(๕) ด(ี๔) พอใช้(๓) ปรับปรุง(๒) ไม่ผ่าน(๑) 
ส่วนท่ี ๑  ประเมินดา้นความรู้ ( ๒๐ คะแนน)      
๑ ความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบงานท่ีไดรั้บมอบหมาย      
๒ ความสามารถในการเรียนรู้และพฒันาตนเอง      
๓ ความเอใจใส่ต่องานท่ีไดรั้บมอบหมาย      
๔ มีความรู้  ความสามารถในสาขาวิชาชีพท่ีเรียน      

รวม      
คะแนนรวม      

ส่วนท่ี ๒ ประเมินดา้นทกัษะ/ผลงาน ( ๓๐ คะแนน)      
๑ ปริมาณงานท่ีท าได ้และเสร้จตามเป้าหมายท่ีไดก้ าหนดไว ้      
๒ ผลงานมีคุณภาพ ท างานดว้ยความรอบคอบและปลอดภยั      
๓ วเิคราะห์และการแกปั้ญหาในการท างานได ้      
๔ ทกัษะในการส่ือสาร      
๕ บ ารุงรักษาเคร่ืองมือเคร่ืองใชแ้ละทรัพยสิ์นและองคก์ร      

รวม      
คะแนนรวม      

ส่วนท่ี ๓  ประเมินดา้นคุณธรรม จริยธรรม ( ๒๐ คะแนน)      
๑ การแต่งกาย การปฏิบติัตามกฎระเบียบ และกิริยามารยาท      
๒ การตรงต่อเวลา ความซ่ือสตัย ์      
๓ ความขยนั อดทน และความเสียสละ      
๔ การรักษาส่ิงแวดลอ้มและไม่ขอ้งเก่ียวกบัส่ิงเสพติด      
๕ ร่วมมือกบัองคก์รและยอมรับฟังความคิดเห็นผูอ่ื้น      

รวม      
คะแนนรวม      

 
ขอ้เสนอแนะ...................................................................................................................................................... 
หมายเหตุ  โปรดประทบัตราของสถานประกอบการ    ลงช่ือ..............................................สถานประกอบการ(ผูป้ระเมิน) 
              (.........................................................) 

 


