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การนิเทศงานสหกิจศึกษา หมายถึง การที่คณาจารย์ประจาํ
สาขาวิชา เดินทางไปเยี่ยม ให้คาํปรึกษาแนะนาํ และติดตาม
ความก้าวหน้าการปฏิบตัิงานสหกิจศึกษาของนักศึกษา ณ 
สถานประกอบการ

การนิเทศงานสหกิจศึกษา



วัตถปุระสงค์การนิเทศงาน

 ติดตามความเป็นอยู่ของนักศึกษา

 ติดตาม ป้องกัน และแก้ไขปัญหา

 ติดตามความก้าวหน้าการปฏิบตัิงานของนักศึกษา

สร้างความสัมพนัธ์อันดีกับสถานประกอบการ

สร้างโอกาสความร่วมมือทางวิชาการ



มาตรฐานสหกิจศึกษา

ของสถานศึกษา

 มาตรฐานการศึกษา หลักสตูร
และการเรียนการสอน
มาตรฐานการนิเทศ
 มาตรฐานนักศึกษา
 มาตรฐานการวัดและ
ประเมนิผล

 มาตรฐานการบริหารจัดการ
 มาตรฐานวิชาการ
มาตรฐานผูน้ิเทศงาน
 มาตรฐานการวัดและ
ประเมนิผล

   มาตรฐานสหกิจศึกษา

    ของสถานประกอบการ
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Phase 1 Phase 2 Phase 3

รู้จกัตนก่อน ระหว่าง หลัง

การนิเทศงานสหกิจศึกษา 
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 การนิเทศงาน : มมุมองสถานศึกษา

การนิเทศงานและการสอนงาน By A. Atcharaporn@2013

Who?
ผู้นิเทศ = คณาจารย์นิเทศ 



  คณาจารย์นิเทศต้องเป็นคณาจารย์ประจาํสาขาที่นักศึกษา

สังกัด และมปีระสบการณ์สอนอย่างน้อย ๑ ภาคการศึกษา

  คณาจารย์นิเทศต้องผา่นการอบรมการนิเทศงานโดย

หน่วยงานที่ได้รับการรับรองจาก สกอ.

  ต้องจัดระบบพีเ่ลี้ยงให้แก่คณาจารย์นิเทศ
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How ?
นิเทศงาน 
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 ติดตามผา่นช่องทางต่างๆ เช่น   

โทรศัพท์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์

 ติดตามการรายงานความก้าวหน้า
อย่างสมํา่เสมอ

 ติดตามนักศึกษา ผูน้ิเทศงาน
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  คณาจารย์นิเทศต้องติดตามความก้าวหน้า

     ของนักศึกษา  



เก ีย่วกบังาน

ความเป็นอยู่

ปญัหา อุปสรรค
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  ต้องมกีารนัดหมายสถานประกอบการในการเข้านิเทศ

  ต้องได้รับเอกสารประกอบการนิเทศก่อนการนิเทศ 7 วัน 

ต้องศึกษาข้อมลูที่เกี่ยวข้องล่วงหน้า
ต้องศึกษาข้อมลูที่เกี่ยวข้องล่วงหน้า



ประเภท/ลกัษณะสถานประกอบการ

โครงสร้างการบรหิารงาน

เสน้ทาง/การเดนิทาง

ตดิต่อสือ่สารกบัผูน้เิทศงานผา่นสือ่ต่างๆ

ต้องศึกษาข้อมลูที่เกี่ยวข้องล่วงหน้า
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  ต้องมกีารจัดทาํแผนการนิเทศ

  ต้องมกีารนิเทศงานอย่างน้อย 1 ครั้ง ณ สถานประกอบการ
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  ต้องจัดให้มกีารประชมุสองฝ่ายและสามฝ่าย

  ต้องใช้เวลาในการนิเทศไมน่้อยกว่าหนึ่งชั่วโมงต่อการ
นิเทศงานหนึ่งครั้ง

• ควรจัดทาํแผนนิเทศงาน: ขั้นตอนการนิเทศ ประเด็นในการ

นิเทศ  การเยี่ยมชม การพบปะผูบ้ริหาร สร้างความร่วมมอื

ทางวิชาการ

• ทีมงานและการเดินทางไปนิเทศ

• การแต่งกาย

• การสร้างบรรยากาศ

การนิเทศงานและการสอนงาน By A. Atcharaporn@2013

เทคนิคส่วน

บคุคล



 การต่อยอดความร่วมมอืทางวิชาการ

การต่อยอดโครงงานสหกิจศึกษา 

การแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ 

สร้างงานวิจัย

การบริการวิชาการ

  การร่วมพฒันาทรัพยากรบคุคล
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 ร่วมรับฟังการนาํเสนอผลการปฏิบัติงาน

 ประเมนิผลการปฏิบตัิงานสหกิจศึกษา

  คณาจารย์นิเทศต้องประเมนิผล และให้ข้อเสนอแนะ
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  ความรู้ความสามารถทางวิชาการ และการประยุกต์ใช้

  การปฏิบตัิตัวตามกฎ ระเบยีบของสถานประกอบการ

  ความก้าวหน้าของงานตามแผนการปฏิบตัิงาน

  การสื่อสารและการนาํเสนอผลงาน

  ความสามารถในการทาํงานด้วยตนเอง และทีมงาน

  การวางแผน และความคิดสร้างสรรค์

การประเมนิผลการปฏิบตัิงานสหกิจศึกษาการประเมนิผลการปฏิบตัิงานสหกิจศึกษา

การนิเทศงานและการสอนงาน By A. Atcharaporn@2013



 นาํเสนอผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา

  จัดสัมมนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์

   จัดนิทรรศการ

 จัดกิจกรรมหลังการปฏิบตัิงานสหกิจศึกษา
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 ประเมนิผลการนาํเสนอผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

      ประมวลผลคะแนน และเกรด

 

 

 การประเมนิผลนักศึกษาสหกิจศึกษา 
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ความน่าสนใจของเนื้อหา  

  สื่อการนาํเสนอ  

      ทักษะการนาํเสนอผลงาน  

 การบริหารเวลา  

      การตอบคาํถาม  

การประเมนิผลการนาํเสนอผลการปฏิบัติงาน
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 ลักษณะของสถานประกอบการ

 ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสหกิจศึกษา

 คณุสมบตัิของผูน้ิเทศงาน

 ลักษณะโครงงานหรืองานประจาํที่เน้นประสบการณ์

 ศักยภาพเกี่ยวกับสหกิจศึกษาในอนาคต

 ความเป็นไปได้ในการต่อยอดความร่วมมอืทางวิชาการ

การประเมนิสถานประกอบการ 

 การแจ้งข้อมลูย้อนกลับ   การจัดทาํฐานข้อมลู



WHO?

ผูน้ิเทศงาน ! 

การนิเทศงานและการสอนงาน By A. Atcharaporn@2013

 การนิเทศงาน : มมุมองสถานประกอบการ



ผูน้ิเทศงาน = พนักงานที่ปรึกษา = พีเ่ลี้ยง

คณุวุฒิไมต่ํ่ากว่าปริญญา

ตรีในสาขาวิชาเดียวกับ

นักศึกษาสหกิจศึกษาหรือ
เป็นผูม้คีวามชาํนาญ

การนิเทศงานและการสอนงาน By A. Atcharaporn@2013



การสอนงาน

HOW?

การนิเทศงานและการสอนงาน By A. Atcharaporn@2013



๑. การวางแผนงานด้านสหกิจศึกษา

     ๑) ประเมนิความต้องการนักศึกษาสหกิจศึกษา

 จาํนวนนักศึกษา

 สาขาวิชา

บทบาทผูน้ิเทศงานสหกิจศึกษาและการสอนงาน
  ผูป้ระสานงานเกี่ยวกับงานสหกิจศึกษากับหน่วยงานต่างๆ   

     ภายในสถานประกอบการ
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๑. การวางแผนงานด้านสหกิจศึกษา

   ๒) วางแผนงบประมาณ
 ค่าตอบแทน

 สวัสดิการ         
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๑. การวางแผนงานด้านสหกิจศึกษา

 ๓) พจิารณาโครงงาน/งานประจาํ เน้น “คณุภาพงาน”

มปีระโยชน์ต่อสถานประกอบการ ความปลอดภัย

สามารถแบง่เบาภาระงานของพนักงานประจาํ

ความเหมาะสมกับนักศึกษาสหกิจศึกษา  
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 ๑) ช่วงแรก

จัดให้มกีารปฐมนิเทศ

จัดให้มกีารเยี่ยมชม

On the Job Training
 

ผูน้ิเทศงาน: ต้องมคีวามรู้ความเข้าใจสหกิจศึกษา
การนิเทศงานและการสอนงาน By A. Atcharaporn@2013

  มกีารให้คาํปรึกษา ติดตามความก้าวหน้า ตรวจและให้
     ข้อเสนอแนะรายงาน



     

   ๒) ช่วงระหว่าง

  On the Job Training 

  ปฏิบตัิงานร่วมกับพนักงาน

  ปฏิบตัิงานตามแผนปฏิบตัิงาน

  ติดตามความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง

  ร่วมประชมุสองฝ่ายและสามฝ่าย

การนิเทศงานและการสอนงาน By A. Atcharaporn@2013



๓) ช่วงปลาย

  ติดตามความก้าวหน้า

  ตรวจรายงานและให้ข้อเสนอแนะ
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  ประเมนิผลการปฏิบตัิงานของนักศึกษา
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  จัดและร่วมรับฟังการนาํเสนอผลการปฏิบตัิงาน

  ประเมนิผลการปฏิบตัิงาน



การแจ้งข้อมลูย้อนกลับ

การเก็บรวบรวมข้อมลูสหกิจศึกษา

การประชมุร่วมระหว่างสถานศึกษา

กับสถานประกอบการ

หลัง
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ก่อน
ปฏิบตัิงาน
สหกิจ

ระหว่าง
ปฏิบตัิงาน
สหกิจ

หลัง
ปฏิบตัิงาน
สหกิจ

ผูน้ิเทศงาน

การนิเทศงานและการสอนงาน By A. Atcharaporn@2011



 

  

นักศึกษา

สถาน

ประกอบการ
สถานศึกษา

ความสาํเร็จในการจัดสหกิจศึกษา

การนิเทศงานและการสอนงาน By A. Atcharaporn@2011



   การให้คาํปรึกษาและแก้ไขสถานการณ์ในงานสหกจิศึกษา

หมายถึง กระบวนการที่
อาศัยสัมพนัธภาพที่ดีระหว่างผูใ้ห้กับผูร้ับการปรึกษา 

 ด้วยการสื่อสารสองทางโดยใช้เทคนิค วิธีการและทักษะ
ต่างๆ ของผูใ้ห้การปรึกษา

 เพือ่ให้ผูร้ับการปรึกษาได้สาํรวจตนเอง รู้จัก เข้าใจตนเอง 
เข้าใจสิ่งแวดล้อมของประเด็นเรื่องราวที่ประสบอยู่ 

สามารถพจิารณาแนวทางที่เหมาะสมในการเลือกตัดสินใจ 
แก้ไขปัญหาได้ด้วยตนเอง ลดความรู้สึกคับแค้นใจ และ
สามารถปรับตนเองได้. 

การให้คาํปรึกษาและแก้ไขปัญหา By A. Atcharaporn@2013



         เป็นการให้ความช่วยเหลือในปัญหา      
ด้านจิตใจ อารมณ์ และสังคม

เน้นสัมพนัธภาพที่ดีระหว่างผูใ้ห้และผูร้ับการปรึกษา

 

     เน้นการสื่อสารสองทาง

           เป็นกระบวนการที่มีการพูดคยุกันอย่างมเีป้าหมาย      

                  มขีั้นตอนและมกีารใช้ทักษะที่เหมาะสม
การให้คาํปรึกษาและแก้ไขปัญหา By A. Atcharaporn@2013



ยึดผูร้ับการปรึกษาเป็นศูนย์กลาง 
เน้นปัจจบุนั

ไมม่คีาํตอบสาํเร็จรปูหรือตายตัว

การให้การปรึกษาไมใ่ช่การตัดสินชี้ถกูหรือผดิ

การให้คาํปรึกษาและแก้ไขปัญหา By A. Atcharaporn@2013



วัตถปุระสงค์ของการให้คาํปรึกษา

๑. ช่วยให้ผูร้ับการปรึกษาเกิดการเรียนรู้ เข้าใจตนเองและ

เข้าใจปัญหา

๒. ช่วยให้ผูร้ับการปรึกษามทีักษะในการแก้ปัญหา และ
สามารถตัดสินใจได้ด้วยตนเองอย่างฉลาดและเหมาะสม

๓. ร่วมกันดาํเนินการแก้ไขปัญหาหรือพฒันาตนเอง สามารถ

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไมพ่งึประสงค์ให้เป็นพฤติกรรมที่
พงึประสงค์

การให้คาํปรึกษาและแก้ไขปัญหา By A. Atcharaporn@2013



กระบวนการให้คาํปรึกษา/แก้ไขสถานการณ์

ประกอบด้วยขั้นตอน ดังนี้

๑.๑ การสร้างความสัมพนัธ์ที่ดี

๑.๒ การสาํรวจปัญหาหรือสาเหต ุ

 ๑.๓ การวินิจฉัยปัญหาและวางแผนแก้ปัญหา

๑.๔ การสรปุและยุติการให้คาํปรึกษา
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๑.๑ การสร้างความสัมพนัธ์ที่ดี  

ท่าทางและการวางตัวอย่างธรรมชาติ
เปิดการสนทนาด้วยเรื่องทั่วไป 

ใช้คาํพูดและภาษากายที่แสดงถึงความจริงใจและพร้อมที่
จะช่วยเหลือ

ส่งผลให้เกิดความอบอุ่น คลายความเครียด 

ไว้วางใจและอยากเล่าเรื่องราว
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๑.๒ การสาํรวจปัญหาหรือสาเหต ุ

 การตั้งคาํถามและใช้นํ้าเสียงอย่างเหมาะสม 

 การใส่ใจในการฟัง อดทนฟัง 

 การสังเกตพฤติกรรมในระหว่างสนทนา

 วางตนเป็นกลาง พจิารณาจากสภาพจริง   

    ไมใ่ส่ความรู้สึกส่วนตัว

 ชี้ประเด็นปัญหาและให้กาํลังใจ
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ปัญหา

สาเหตุ

สาเหตุสาเหตุสาเหตุสาเหตุ

สาเหตุสาเหตุสาเหตุ
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การสาํรวจปัญหาหรือสาเหต:ุ ส่งผล

 ได้สาํรวจตนเอง เปิดเผยความคิด 

ความรู้สึก

 พูดอย่างต่อเนื่อง รับรู้และเข้าใจปัญหา

 รับรู้และเข้าใจถึงสาเหตขุองปัญหา

 อยากแก้ปัญหาอย่างมสี่วนร่วม
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 ควรเสนอทางเลือกในการ

แก้ปัญหา

 ร่วมให้ข้อมลูเพือ่พจิารณา

ทางเลือก

 ชี้แนะถึงผลที่จะตามมา

 สรปุความ

  

 มเีป้าหมายในการ

     วางแผน

 มขี้อมลูสาํหรับ

     วางแผนแก้ปัญหา

 เกิดกาํลังใจ

 ตัดสินใจด้วยตนเอง

๑.๓ การวินิจฉัยปัญหาและการวางแผนแก้ปัญหา
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๑.๔ การสรปุและยุติการให้คาํปรึกษา

 ทบทวนการตัดสินใจและสรปุความเข้าใจ

 ส่งเสริมให้เห็นคณุค่าตนเอง

 เสริมแรงให้เกิดการปฏิบตัิ

 ให้กาํลังใจ
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บทสรปุ  

ต้องให้คาํปรึกษาทั้งปัญหาการปรับตัว ปัญหาการ

ปฏิบตัิงาน/จัดทาํโครงงาน และปัญหาส่วนตัว

ต้องแสดงความจริงใจ พร้อมให้ความช่วยเหลือโดย

คาํนึงถึงประโยชน์ของนักศึกษา สถานประกอบการ 

ต้องปฏิบตัิหน้าที่ของตนโดยยึดมัน่หลักคณุธรรม 

จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
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การฟัง

การสังเกต

การถาม

การเงียบ

การทวนซํ้า

ทักษะพื้นฐาน

ที่จาํเป็น

ทักษะพื้นฐาน

ที่จาํเป็น

การสรปุความ

การสะท้อนความรู้สึก
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ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉราพร  โชติพฤกษ์

ผูอ้าํนวยการกลุ่มงานมาตรฐานและบริการการศึกษา

และรักษาการผูอ้าํนวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพฒันาอาชีพ

มหาวิทยาลัยศรีปทมุ

Q&A
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  การนิเทศงาน

และการแก้ไขปัญหางานสหกจิศึกษา


