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หน่วยการเรียนรู้ท่ี 2 
การนิเทศ การวดัผลและประเมินผลการฝึกอาชีพ 

 
2.1 กระบวนการนิเทศการฝึกอาชีพ 

กรอบแนวคิด 
 การนิเทศเป็นกระบวนการที่ส าคญัในการช่วยส่งเสรมิและพฒันาการจดัการศกึษาให้บรรลุ
ตามเป้าหมาย ซึ่งการนิเทศการฝึกอาชีพเป็นการเป็นการนิเทศติดตามผู้เรยีนที่ฝึกอาชีพในสถาน
ประกอบการ เป็นการตดิตามความก้าวหน้า และการวดัและประเมนิผลการฝึกอาชพีตามสภาพจรงิ
ร่วมกนัของครูนิเทศก์กบัครูฝึก รวมถงึการให้ค าปรกึษาและช่วยเหลอืผูเ้รยีน การสร้างขวญัก าลงัใจ 
ตลอดจนการแลกเปลีย่นขอ้มลู ขอ้คดิเหน็ ขอ้เสนอแนะต่าง ๆ ทีส่ะทอ้นออกมาเพือ่น าไปสู่การพฒันา
คุณภาพการจดัการอาชวีศกึษาระบบทวภิาค ีต่อไป 

จดุประสงคท์ัว่ไป 
เพือ่ใหค้รนูิเทศกม์คีวามรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกบัแนวคดิ หลกัการ ขัน้ตอนกระบวนการนิเทศ

ตดิตาม การฝึกอาชพีของผูเ้รยีนในสถานประกอบการ สามารถสรา้งเครื่องมอืนิเทศ วางแผนการ
นิเทศ และนิเทศตดิตามผูเ้รยีนในสถานประกอบการไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ เกดิความตระหนกัถงึ
ความส าคญั บทบาทหน้าที ่และประโยชน์ของการนิเทศตดิตามการฝึกอาชพีของผูเ้รยีนในสถาน
ประกอบการ สามารถถ่ายทอดองคค์วามรูแ้นะน าใหก้บัผูอ้ื่นไดอ้ย่างถูกตอ้ง ชดัเจน  

วตัถปุระสงคเ์ฉพาะ/วตัถปุระสงคเ์ชิงพฤติกรรม 
เพือ่ใหค้รนูิเทศกส์ามารถ  
1. อธบิายแนวคดิ หลกัการ ขัน้ตอนกระบวนการนิเทศตดิตามการฝึกอาชพีของผูเ้รยีนใน

สถานประกอบการ 
2. วเิคราะหบ์ทบาทหน้าทีข่องครนูิเทศในสถานประกอบการได้ 
3. สามารถออกแบบและวางแผนการนิเทศตดิตามการฝึกอาชพีของผูเ้รยีนในสถาน

ประกอบการ 
4. แสดงออกเชงิบวกต่อความส าคญัและประโยชน์ของการนิเทศตดิตามการฝึกอาชพีของ

ผูเ้รยีนในสถานประกอบการ 

สาระส าคญั/เน้ือหา 
1. แนวคดิ หลกัการ ขอ้ก าหนด ขัน้ตอนกระบวนการนิเทศตดิตามการฝึกอาชพีของผูเ้รยีน

ในสถานประกอบการ 
2. บทบาทหน้าทีข่องครนูิเทศในสถานประกอบการ 
3. การออกแบบและวางแผนการนิเทศตดิตามการฝึกอาชพีของผูเ้รยีนในสถานประกอบการ 
4. ความส าคญัและประโยชน์ของการนิเทศตดิตามการฝึกอาชพีในสถานประกอบการ 
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แนวการจดักิจกรรม 
 1.  บรรยายใหค้วามรู้ 
 2.  การอภปิรายกลุ่มย่อย 
 3.  การแลกเปลีย่นเรยีนรู้ 
 4.  การสรุปองคค์วามรูร้่วมกนั 
รายละเอียดการจดักิจกรรม  
กระบวนการ : 210 นาท ี
 

องคป์ระกอบ/กลุ่ม/ เวลา กิจกรรม ส่ือ 
ความคดิรวบยอด/ กลุ่ม 3-4 คน 

(40 นาท)ี 
1)  ดภูาพกีย่วกบัการนิเทศ และสะทอ้นความคดิ
เกีย่วกบัภาพของครนูิเทศกแ์ละผูเ้กีย่วขอ้ง 
2)  ผูเ้ขา้อบรมแต่ละกลุ่มช่วยกนั สรุปจากภาพ 
(อยู่ในขอบเขต 4 ขอ้) 
    1.  คุณสมบตัขิองครนูิเทศก ์
    2.  หน้าทีข่องครูนิเทศก์ 
    3.  ความส าคญัและการจดัท าแผนการนิเทศ 
    4.  กระบวนการขัน้ตอนของการนิเทศ 

1. ใบกจิกรรมที ่
2.1/1 

3. Flip Chart 
 

ความคดิรวบยอด/ กลุ่มใหญ่ 
(40 นาท)ี 

วทิยากรบรรยายการนิเทศฯ PowerPoint 

ประสบการณ์  กลุ่มใหญ่ 
(50 นาท)ี 

1) ตอบแบบค าถามถูก-ผดิ ในใบงาน 
พืน้ฐาน ความรูเ้กีย่วกบัประกาศ
คณะกรรมการการอาชวีศกึษา เรื่อง
มาตรฐานการจดัการอาชวีศกึษาระบบทวิ
ภาค ีลงวนัที ่20 สงิหาคม 2563 
2) กจิกรรมทบทวนความรู ้เรื่องประกาศ 
คณะกรรมการการอาชวีศกึษา เรื่อง
มาตรฐานการจดัการอาชวีศกึษาระบบ    
ทวภิาค ีและ กระบวนการนิเทศ จาก
โปรแกรม Quizziz 

ใบกจิกรรมที ่  
2.1/2 

Power point/ 
Quizz.com 

สะทอ้นความคดิ/ ประสบการณ์
กลุ่ม 3-4 คน 
(50 นาท)ี 

วเิคราะห ์กรณีศกึษาเกีย่วกบัปัญหาในการนิเทศ
ฝึกอาชพี 5 เรื่อง (5 ดา้น ครนูิเทศก,์ ผูเ้รยีน, 
ผูบ้รหิาร, สถานประกอบการ, ผูป้กครอง)  

ใบกจิกรรมที ่   
2.1/3 
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สรุปและประยุกตแ์นวคดิ 
(30 นาท)ี 

วทิยากร สรุปกระบวนการนิเทศ และการน า
ขอ้มลูและประสบการณ์ น าไปพฒันาการ   
จดัการอาชวีศกึษาระบบทวภิาคขีองสถานศกึษา 
 

Power point 
 

 

รายละเอียดส่ือ 
 1.  Flip Chart  2.PowerPoint  3. ใบกจิกรรม   4. Quizz.com 
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ใบเน้ือหา 

 

2.1 กระบวนการนิเทศการฝึกอาชีพ 
 

การนิเทศการฝึกอาชีพ หมายถงึ การตดิตาม การให้ความช่วยเหลอื  การให้ค าแนะน า 
และการปรบัปรุง เพือ่ใหง้านบรรลุตามวตัถุประสงคห์รอืมาตรฐานทีก่ าหนดไว้ 

ข้อก าหนดการนิเทศ 
 ข้อก าหนดในการนิเทศ 
 1.  การไปนิเทศผูเ้รยีนในสถานประกอบการตามแผนการฝึก โดยแบ่งเป็น 2 กรณีคอื 

1.1  กรณีที ่๑ การนิเทศในประเทศ ใหด้ าเนินการนิเทศดงันี้ 
๑.๑.๑ ใหค้รนูิเทศกไ์ปนิเทศในสถานประกอบการ อย่างน้อย 3 ครัง้ต่อภาคเรยีน 
๑.๑.๒ ให้ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศในการนิเทศในประเทศอย่างสม ่าเสมอและให้

รายงานผลการนิเทศต่อผูบ้รหิารสถานศกึษาหรอืสถาบนัการอาชวีศกึษาทราบ 
๑.๑.๓ ใหใ้ชว้ธิกีารนิเทศทีห่ลากหลาย 

1.2  กรณีที ่๒ การนิเทศในต่างประเทศ ใหด้ าเนินการนิเทศดงันี้ 
1.2.1 ใหค้รนูิเทศกไ์ปนิเทศอย่างน้อย 1 ครัง้ต่อภาคเรยีน หรอื 
1.2.2  ใหภ้าคเีครอืขา่ยในต่างประเทศเป็นผูน้ิเทศแทนในทุกภาคเรยีน หรอื 
1.2.3 ใหใ้ชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการนิเทศต่างประเทศอย่างสม ่าเสมอ 
1.2.๔ การไปนิเทศในต่างประเทศตอ้งไดร้บัอนุญาตจากผูม้อี านาจตามระเบยีบก่อน

การเดนิทาง 
 2. การไปนิเทศการฝึกอาชีพให้เป็นไปตามแผนการฝึกที่จดัท าขึ้น หากการฝึกอาชีพไม่
ครบถว้นสถานศกึษาตอ้งจดัการฝึกอาชพีใหเ้ป็นไปตามจุดประสงคส์าขาวชิา 
 3. ครูนิเทศก์ต้องผ่านการอบรมการนิเทศการฝึกอาชีพจากส านักงานคณะกรรมการการ
อาชวีศกึษาหรอืผูไ้ดร้บัมอบหมาย 
 4. ชัว่โมงนิเทศการฝึกอาชพีในสถานประกอบการใหค้ดิเป็นเวลาชัว่โมงสอนปกต ิหากชัว่โมง
สอนเกนิภาระงานทีก่ าหนดสามารถเบกิค่าสอนเกนิภาระงานไดต้ามระเบยีบของทางราชการ 
 5. การเดนิทางไปนิเทศใหเ้บกิค่าใชจ่้ายในการเดนิทางไปราชการไดต้ามระเบยีบ 

วตัถปุระสงคข์องการนิเทศ 
 1. เพื่อตดิตามและประเมนิความก้าวหน้าของการฝึกอาชพีของผู้เรยีน ตลอดจนปรบัวธิกีาร
สอนงานให้เหมาะสมโดยค านึงถงึพื้นความรู้ ความสามารถของผู้เรยีนตามความต้องการของสถาน
ประกอบการและความถูกตอ้งตามมาตรฐานวชิาชพีก าหนด 
 2. เพือ่สรา้งขวญัก าลงัใจใหผู้เ้รยีน ในการฝึกอาชพีในสถานประกอบการ 
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 3. เพือ่วดัและประเมนิผลการปฏบิตังิานใหค้ าปรกึษาและช่วยเหลอื ในประเดน็ทีเ่กี่ยวขอ้งกบั
การปฏบิตังิานและการปรบัตวัเพือ่ใหก้ารฝึกอาชพีของผูเ้รยีนบรรลุประสงค์ 
 4. เพื่อแลกเปลี่ยนข้อคดิเห็นเกี่ยวกับผลการด าเนินงานการจดัการอาชีวศึกษากับสถาน
ประกอบการ 
 5.  เพื่อรวบรวมขอ้มูลสถานประกอบการและน ามาประเมนิผลเพื่อปรบัปรุงการด าเนินงาน  
ทวภิาคขีองสถานศกึษา 

 

คณุสมบติัของครนิูเทศก ์
 1.  มคีุณธรรมจรยิธรรมในวชิาชพี 
 2.  มบีุคลกิภาพและมนุษยสมัพนัธท์ีด่ ี
 3.  มคีวามคดิเชงิบวกในการปฏบิตังิานรวมกนักบัสถานประกอบการ 
 4.  มทีกัษะการสือ่สารการคดิวเิคราะหแ์ละสงัเคราะห ์ เพือ่ใหง้านบรรลุวตัถุประสงคข์องทุกฝ่าย 
 5.  มคีวามรบัผดิชอบและขยนัหมัน่เพยีรต่อในหน้าที่ 
 6.  มคีวามตรงต่อเวลา  และบรกิารดว้ยความรวดเรว็ 
 7.  รกัษาความลบัของผูเ้รยีนทวภิาคแีละสถานประกอบการทีจ่ะเกดิความเสยีหาย 

 

บทบาทหน้าท่ีของครนิูเทศก ์
 1.  จดัท าแผนการฝึกอาชพีร่วมกบัครฝึูก 
 2.  ใหค้ าแนะน าปรกึษาและแก้ไขปัญหาทีเ่กดิขึน้ในสถานประกอบการ 
 3.  ใหค้ าปรกึษาในการสอนงานและการประเมนิผลแก่ครฝึูก 
 4.  นิเทศตดิตามความกา้วหน้าของผูเ้รยีนในสถานประกอบการ 
 5.  ดแูล  ตดิตามการฝึกอาชพีใหเ้ป็นไปตามแผนการฝึก 
 6. รวบรวมขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการนิเทศเสนอสถานศกึษาเพือ่ร่วมกนัแกไ้ขปัญหา 
 7. ตรวจสมุดบนัทกึการฝึกอาชพี 
 8. รวบรวมแบบประเมนิผลการฝึกอาชพี และสรุปการประเมนิการฝึกอาชพี 
 9. สง่ผลการเรยีนรายวชิาทีส่ง่ผูเ้รยีนฝึกอาชพีตามระเบยีบสถานศกึษา 
 10. รายงานผลการนิเทศตามล าดบัขัน้ 

เงื่อนไข/ระเบียบการนิเทศท่ีเก่ียวข้อง 
 1. ครูนิเทศก์ต้องได้รับการฝึกอบรมเรื่องการนิเทศการฝึกอาชีพจากคณะกรรมการ
อาชวีศกึษาหรอืสถานศกึษาตน้สงักดั 
 2. ชัว่โมงในการออกปฏบิตักิารนิเทศและรายงานผลการนิเทศเสรจ็สิน้แลว้ครูนิเทศก์สามารถ
น ามาใชเ้ป็นเวลาสอนตามตารางสอนปกตแิละเบกิค่าใชจ่้ายในการเดนิทางไปราชการไดต้ามระเบยีบ
ของกระทรวงการคลงัก าหนด 
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กระบวนการขัน้ตอนการนิเทศการฝึกอาชีพ 
ขัน้เตรียมความพร้อม 
1. ครนูิเทศกแ์ละครฝึูกร่วมกนัประชุมวางแผนเพือ่จดัท าแผนการนิเทศในแต่ละภาคเรยีน                  

โดยก าหนดใหผู้เ้รยีนไดร้บัการตดิตามจากครใูนสถานศกึษาอย่างน้อย 3 ครัง้ต่อภาคเรยีน 

2. ครนูิเทศจดัท าเครื่องมอืนิเทศ และแผนการนิเทศตลอดภาคเรยีนตามขอ้ตกลงร่วมกบัครู 
ฝึกก าหนดปฏทินิการนิเทศร่วมกบัสถานประกอบการ         
 2. ครูนิเทศก์เสนอร่างแผนการนิเทศ ผ่านหวัหน้าสาขางาน หวัหน้างานอาชีวศึกษาระบบ           
ทวภิาคแีละรองผูอ้ านวยการฝ่ายวชิาการ 
 3. รองผู้อ านวยการวทิยาลยัฝ่ายวชิาการ หวัหน้าสาขางาน  หวัหน้างานอาชวีศกึษาระบบ  
ทวภิาค ีหวัหน้าพสัดุ ประชุมปรบัแผนการนิเทศของครูฝึกแต่ละสาขางานที่ออกสถานประกอบการ
ใกลก้นัใหไ้ปนิเทศร่วมกนั เพือ่ประหยดัทรพัยากร 
 4. ผูอ้ านวยการสถานศกึษาอนุมตัแิผนการนิเทศ 
 5. ครนูิเทศกแ์จง้แผนการนิเทศไปยงัผูค้วบคุมการฝึกและครฝึูกทราบ 
 6. ผูเ้กีย่วขอ้งเตรยีมความพรอ้มของเอกสารและยานพาหนะในการนิเทศ 
 7. ครนูิเทศปฏบิตักิารออกนิเทศและรายงานผลการนิเทศ 
 8. หากผลการฝึกอาชพีของผูเ้รยีนไม่ครบถว้นตามแผนการฝึกทีจ่ดัท าขึน้ ใหค้รผููส้อนจดัสอน
เสรมิและฝึกทกัษะเพิม่เตมิใหก้บัผูเ้รยีน 

รายงานผลการนิเทศ 
 ครูนิเทศก์รายงานผลการนิเทศผูเ้รยีน  ฝึกอาชพี  พรอ้มประเมนิผลการนิเทศ  และหากพบ
พฤติกรรมที่ไม่พงึประสงค์ของผู้เรยีน ให้ครูนิเทศก์รายงานให้อาจารย์ที่ปรึกษาทราบเพื่อร่วมกัน
ช่วยเหลอื ปรบัเปลีย่นพฤตกิรรม  จรรยาบรรณวชิาชพี 
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ตวัอย่างแผนการนิเทศ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนการนิเทศ/ปฏิทินการนิเทศติดตามผลการฝึกอาชีพรายวิชา 
เรียนท่ี…................ปีการศึกษา....................... 

ระดบั.......................สาขาวิชา...............................สาขางาน...................... 
ช่ือครนิูเทศ............................................................................ 

ครัง้ทีอ่อกนิเทศก์ 
ชื่อสถานประกอบการ 

ทีต่ ัง้/
โทรศพัท ์

จ านวน 
ผูเ้รยีน 

พาหนะในการเดนิทาง หมาย
เหต ุครัง้ที ่๑ ครัง้ที ่๒ ครัง้ที ่๓ ครัง้ที ่๔ รถวทิยาลยั รถยนต์สว่นตวั อ่ืนๆ 

           
           
           
           
 
ลงชื่อ....................................................ครฝึูกในสถานประกอบการ                      ลงชื่อ.....................................................ครนูิเทศก์ 
     (.........................................................)                                                       (.........................................................) 
 
ลงชื่อ....................................................รองผูอ้านวยการวทิยาลยั(ฝ่ายวชิาการ)      ลงชื่อ.....................................................ผูอ้านวย
การวทิยาลยั 
     (.........................................................)                                                    (.........................................................) 
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ตวัอย่างรายงานการนิเทศ 
 

วิทยาลยั………………. 
รายงานการนิเทศ 

ประจ าวนัท่ี............เดือน..................................พ.ศ................ครัง้ท่ีนิเทศ............. 
ชื่อ-สกุล ครนูิเทศก.์.............................................ประจ าแผนกวชิา.............................................. 
ชื่อสถานประกอบการทีไ่ปนิเทศ……………………… โทรศพัท.์.................................................. 
ระหว่างเวลา................ถงึ................ในรายวชิา.........................................จ านวน..............ชัว่โมง 
● นักเรยีน นักศกึษาทีไ่ดร้บัการนิเทศ จ านวน...............คน   ระบบ (    ) ปกต ิ  (    )  ทวภิาค ี
       ระดบั (    ) ปวช.   (    )  ปวส. 
ขอ้เสนอแนะ จากสถานประกอบการ
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................... 
ปัญหาทีพ่บ................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................... 
การแกปั้ญหา................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................... 
ขา้พเจา้(นาย,นางสาว).............................................จะปฏบิตัตินตามแนวทางแกปั้ญหา
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
 ลงชื่อ....................................................... 
 (....................................................) 
 นักเรยีน นักศกึษา 
 ลงชื่อ..................................................  ลงชื่อ....................................................... 
 (...............................................)  (.....................................................) 
 ครนูิเทศ  สถานประกอบการ 
  โปรดประทบัตรา 
ครัง้ต่อไปนิเทศวนัที.่..............เดอืน.................................................พ.ศ.................................. 
ชื่อสถานประกอบการทีจ่ะไปนิเทศครัง้ต่อไป 
๑. .....................................................................................โทร.................................................... 
๒. .....................................................................................โทร.................................................... 
 ลงชื่อ..........................................  ลงชื่อ............................................. 
 (........................................)  ( ………………..………………….) 
 หวัหน้าแผนกวชิา.......................  หวัหน้างานทวภิาค ี
 ลงชื่อ...............................................  ลงชื่อ................................................... 
 (………………………………………..)  (........................……………………) 
 รองผูอ้านวยการวทิยาลยั(ฝ่ายวชิาการ)  ผูอ้านวยการวทิยาลยั……………………… 
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ใบกิจกรรมท่ี 2.1/1 

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 2 การนิเทศ การวดัผลและประเมินผลการฝึกอาชีพ 
หวัข้อย่อยท่ี 2.1   กระบวนการนิเทศการฝึกอาชีพ 

ใบกิจกรรมท่ี 2.1/1 ดภูาพก่ียวกบัการนิเทศ  

ค าช้ีแจง  
 1. ให้ทุกคนดูภาพกี่ยวกบัการนิเทศ และสะท้อนความคดิเกี่ยวกบัภาพของครูนิเทศก์และ

ผูเ้กีย่วขอ้ง 

2. แบ่งกลุ่ม 3-4 คน ให้แต่ละกลุ่มวเิคราะห์ข้อมูลรายละเอียดจากการภาพกี่ยวกบัการนิเทศ และ

สะทอ้นความคดิเกี่ยวกบัภาพของครูนิเทศก์และผูเ้กี่ยวขอ้งตามตารางทีแ่จกให้และท าลงในกระดาษ 

Flip Chart 

 3. สง่ตวัแทนน าเสนอผลการวเิคราะห ์3-5 นาท ี
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ตารางรายละเอียดบทบาทและหน้าท่ีของครนิูเทศก ์

หวัข้อ สรปุรายละเอียดจากการดภูาพการนิเทศ 
1. คุณสมบัติของครู
นิเทศก ์

1.…………………………………………………………………………. 

2.…………………………………………………………………………. 

3.…………………………………………………………………………. 

2 .  ห น้ า ที่ ข อ ง ค รู
นิเทศก ์

1.…………………………………………………………………………. 

2.…………………………………………………………………………. 

3.…………………………………………………………………………. 

3. ระเบียบของการ
นิเทศ 

1.…………………………………………………………………………. 

2.…………………………………………………………………………. 

3.…………………………………………………………………………. 

๔. ความส าคญัและ
การจดัท าแผนการ
นิเทศ 

1.…………………………………………………………………………. 

2.…………………………………………………………………………. 

3.…………………………………………………………………………. 

๕ .  ก ร ะ บ ว น ก า ร
ขัน้ตอนของการนิเทศ 

1.…………………………………………………………………………. 

2.…………………………………………………………………………. 

3.……………………………………………………………………………. 
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ใบกิจกรรมท่ี 2.1/2 

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 2 การนิเทศ การวดัผลและประเมินผลการฝึกอาชีพ 
หวัข้อย่อยท่ี 2.1   กระบวนการนิเทศการฝึกอาชีพ 

ใบกิจกรรมท่ี 2.1/2 แบบทดสอบเกีย่วประกาศคณะกรรมการการอาชวีศกึษา เรื่องมาตรฐานการ
จดัการอาชวีศกึษาระบบทวภิาค ีลงวนัที ่20 สงิหาคม 2563 
ค าช้ีแจง  

  1. แจกแบบทดสอบ ชนิดถูก-ผดิ เรื่องประกาศคณะกรรมการการอาชวีศกึษา เรื่องมาตรฐาน
การจดัการอาชวีศกึษาระบบทวภิาค ีลงวนัที ่20 สงิหาคม 2563  (อาจใชแ้อปพเิคชัน่แบบ
ออนไลน์ สามารถปรบัวธิกีารไดต้ามความเหมาะสม) 

    2. ใหผู้เ้ขา้รบัการอบรมท าแบบทดสอบใชเ้วลา 10 นาท ี
    3. ใหผู้เ้ขา้รบัการอบรมแลกเปลีย่นกระดาษค าตอบ และ วทิยากร กบั ผูเ้ขา้รบัการอบรม  
     ช่วยกนัเฉลยค าตอบและสรุปขอ้มลู 
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แบบทดสอบพื้นฐานความรู้เก่ียวกบัการนิเทศ 

ค าช้ีแจง ให้ท่านท าเครื่องหมาย √   หรือ ×  ลงใน     ท่ีก าหนดให้ 

  ๑. ผูฝึ้กอาชพีในสถานประกอบการในประเทศต้องได้รบัการนิเทศการฝึกอาชพีทุกคนอย่างน้อย
สามครัง้ต่อภาคเรยีน 

  ๒. การนิเทศผูฝึ้กอาชพีในระบบทวภิาค ีครนูิเทศกต์อ้งไปนิเทศทีส่ถานประกอบการเท่านัน้ 
  ๓. การนิเทศการฝึกอาชพีไม่จ าเป็นตอ้งเป็นไปตามแผนการนิเทศ 
  ๔. ครนูิเทศกไ์ม่จ าเป็นตอ้งผ่านการอบรมการนิเทศการฝึกอาชพีจากส านักงานคณะกรรมการการ

อาชวีศกึษา 
  ๕. ชัว่โมงนิเทศการฝึกอาชพีในสถานประกอบการไม่สามารถคดิเป็นเวลาชัว่โมงสอนปกตไิด้ 
  ๖. การเดินทางไปนิเทศสามารถเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการได้แต่ต้องเป็นไปตาม

ระเบยีบของทางราชการ 
  ๗. การนิเทศเป็นการสรา้งขวญัและก าลงัใจใหผู้เ้รยีนในการฝึกอาชพีในสถานประกอบการ 
  ๘. การนิเทศเป็นการตดิตามและประเมนิความก้าวหน้าของการฝึกอาชพีของผูเ้รยีน 
  ๙. การนิเทศไม่สามารถไปปรบัวธิกีารสอนงานในสถานประกอบการได ้
 ๑๐. ครฝึูกในสถานประกอบการเป็นผูช้ี้ขาดการวดัและประเมนิผลการปฏบิตังิานของผูฝึ้กอาชพี

เท่านัน้ 
 ๑๑. การเป็นครนูิเทศกไ์ม่จ าเป็นตอ้งมบีุคลกิภาพและมนุษยส์มัพนัธท์ีด่ ี
 ๑๒. ครนูิเทศกค์วรช่วยเสรมิความคดิเชงิบวกในการปฏบิตังิานร่วมกบัสถานประกอบการ 
 ๑๓. การนิเทศสามารถนิเทศไดท้ัง้ในประเทศและต่างประเทศ 
 ๑๔. ครนูิเทศกไ์ม่จ าเป็นตอ้งท าแผนการนิเทศร่วมกบัครฝึูก 
 ๑๕. ครฝึูกในสถานประกอบการคอืครผููค้วบคุมการฝึก 
 ๑๖. ครูนิเทศก์หากพบพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของผู้ฝึกอาชีพ สามารถด าเนินการส่งตัวกลับ

สถานศกึษาไดท้นัท ี
 ๑๗. ครฝึูกในสถานประกอบการหน่ึงคนดแูล นศ.ระดบั ปวช./ปวส.ฝึกอาชพีไม่เกนิ 15 คน 
 ๑๘. การท าแผนการนิเทศตลอดภาคเรยีนควรท าร่วมกนักบัครูฝึกโดยก าหนดเป็นปฏทินิการนิเทศ

ร่วมกบัสถานประกอบการ 
 ๑๙. หากผลการฝึกอาชีพของผู้เรยีนไม่ครบถ้วนตามแผนการฝึกที่จดัขึ้น ให้สถานประกอบการ

รบัผดิชอบในการจดัสอนเสรมิใหก้บัผูเ้รยีน 
 ๒๐. ควรมกีารวางแผนการออกไปนิเทศร่วมกนัในสาขางานทีจ่ าเป็นตอ้งนิเทศในเวลาใกลเ้คยีงกนั

เพือ่เป็นการประหยดัทรพัยากร 
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ใบกิจกรรมท่ี 2.1/3 

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 2 การนิเทศ การวดัผลและประเมินผลการฝึกอาชีพ 
หวัข้อย่อยท่ี 2.1   กระบวนการนิเทศการฝึกอาชีพ 

ใบกิจกรรมท่ี 2.1/3  วิเคราะห์กรณีศึกษาปัญหาจากการนิเทศ 
ค าช้ีแจง  

 1.  ผูเ้ขา้รบัการอบรมแบ่งกลุ่ม 3-4 คน อ่านกรณีศกึษาปัญหาในการนิเทศ 
 2.  วเิคราะหก์รณีศกึษา 5 ปัญหา ว่าแต่ละกรณีศกึษาขาดความพรอ้มในเรื่องใด 
 3.  ให้ผู้เข้าอบรมวิเคราะห์ข้อมูลจากกรณีศึกษาตามตารางที่แจกให้เขียนลงในกระดาษ                
     Filp Chart 
 4.  สง่ตวัแทนน าเสนอผลการวเิคราะห ์3-5 นาท ี

ตารางการวิเคราะห์ปัญหาท่ีอาจจะเกิดขึ้นในการนิเทศ 

ปัญหาการนิเทศ 
ปัญหาท่ีอ่าน

จาก
กรณีศึกษา 

แนวทางในการ
แก้ปัญหา 

ปัญหาท่ีพบจาก
ประสบการณ์
จากนิเทศ 

แนวทางในการ
แก้ปัญหา 

1. ครนูิเทศก ์ ........................ 

........................ 

........................ 

......................... 

......................... 

........................ 

......................... 

......................... 

......................... 

........................ 

......................... 

......................... 

2 ผูเ้รยีน ........................ 
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........................ 

......................... 

......................... 

......................... 

......................... 

......................... 

......................... 

......................... 

......................... 

......................... 

3.สถานประกอบการ  ........................ 

........................ 

........................ 

......................... 

......................... 

......................... 

......................... 

........................ 

......................... 

......................... 

........................ 

......................... 

4. ผูป้กครอง ........................ 

........................ 

........................ 

......................... 

......................... 

......................... 

......................... 

......................... 

......................... 

......................... 

......................... 

......................... 

5. การบรหิารจดัการ

ในสถานศกึษา 

 

........................ 

........................ 

....................... 

......................... 

........................ 

........................ 

......................... 

......................... 

........................ 

......................... 

........................ 

......................... 



คู่มือหลักสูตรครูนิเทศเพ่ือการจัดการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

52 

กรณีศึกษาปัญหาการออกนิเทศ 

 

1.ครนิูเทศก ์

 ครูเย็นจิต ได้รบัมอบหมายให้ปฏิบัติการสอนในภาคเรียนที่ 2/25…… จ านวนทัง้สิ้น 35 
ชัว่โมง มชีัว่โมงนิเทศการฝึกอาชพีของนักศกึษา ระดบัชัน้ ปวส.2 จ านวน 6 ชัว่โมง ซึง่ไม่ต่อเนื่องกนั 
คอื เป็นชัว่โมงที ่1-2 ในวนัจนัทร ์ ชัว่โมงที ่6-7 ในวนัพุธ และชัว่โมงที ่3-4 ในวนัพฤหสับด ีชัว่โมงที่
เหลอือกี 29 ชัว่โมงสอนเตม็จนถงึเวลาเลกิเรยีน ท าใหค้รเูยน็จติไม่สามารถออกไปนิเทศการฝึกอาชพี
ได ้เพราะสถานประกอบการทีน่ักศกึษาออกฝึกอาชพีอยู่ไกลจากวทิยาลยั ต้องใชเ้วลาในการเดนิทาง 
ระยะเวลาในการเดนิทางไป-กลบั รวมการพูดคุยกบันักศกึษาและครูฝึกอาจจะเกนิ 2 ชัว่โมง หาก
ออกไปนิเทศแล้วกลบัมาไม่ทนัชัว่โมงสอนที่ต่อเนื่องจากชัว่โมงนิเทศก็ต้องทิ้งนักเรยีนไว้ให้ศึกษา
คน้ควา้ดว้ยตนเอง 

 

2. ผู้เรียน 
 ครูพนัทภิา เป็นครูนิเทศก์ประจ าสาขางานการบญัช ีออกนิเทศ นางสาวปาจารยี์ นักศกึษา
ระดบัชัน้ ปวส.2 ครูฝึกแจ้งว่าช่วงนี้นักศกึษาขาดงานบ่อย ครูพนัทภิาขอคุยกบันักศกึษาและสงัเกตุ
เหน็ความผดิปรกตขิองนักศกึษาจงึพูดคุย ซกัถาม ไดค้ าตอบจากนางสาวปาจารยีว์่าทีช่่วงนี้ขาดงาน
บ่อยเพราะนกัศกึษาตัง้ครรภไ์ด ้2-3 เดอืนแลว้ เนื่องจากสถานประกอบการอยู่ไกลบา้น จงึตอ้งมาเช่า
หอพักอยู่ ท าให้เพื่อนชายมาหาได้สะดวกกว่าอยู่ที่บ้านและนักศึกษาขาดการป้องกันตนเอง 
ผูป้กครองและสถานประกอบการยงัไม่ทราบเรื่อง 

3. สถานประกอบการ  
 ครูพรชยั ไปนิเทศการฝึกอาชพีในศูนย์บรกิารรถยนต์แห่งหนึ่งแต่ไม่พบตวันักศกึษา จงึขอ
เขา้พบครฝึูกในสถานประกอบการ ปรากฏว่าครฝึูกออกไปท างานนอกศูนย ์พนกังานในศูนยบ์รกิารจงึ
ใหคุ้ยกบัผูจ้ดัการแทน ครูพรชยัสอบถามผูจ้ดัการเกี่ยวกบัการฝึกอาชพีของนักศกึษาไดร้บัค าตอบว่า 
นกัศกึษามาฝึกอาชพีตามปกต ิ  มวีนัน้ีทีห่ยุดแต่กล็าแลว้ อย่างอื่นไม่มปัีญหาอะไร  
 3 วนัหลงัจากทีค่รูพรชยัไปนิเทศ ครูฝึกในสถานประกอบการโทรมาแจง้ว่านักศกึษามปัีญหา 
ในขณะทีม่าฝึกอาชพีจะหลบเลีย่งงาน และหยุดงานบ่อย แต่ทีผู่จ้ดัการไม่ไดแ้จง้กบัครใูนวนัทีม่านิเทศ
เนื่องจากกลวัว่าถา้ครทูราบเรื่อง นกัศกึษาจะไม่ผ่านการฝึกอาชพี 
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4. ผู้ปกครอง  
 นายสัมพันธ์ เข้ามาปรึกษากับครูประจ าชัน้ เกี่ยวกับการหาที่ฝึกอาชีพ เนื่องจากสถาน
ประกอบการในละแวกบ้านรบันักศึกษาฝึกอาชีพ แต่งานที่รบัฝึกอาชีพไม่ตรงกบัสาขางานที่เรียน 
สถานประกอบการทีร่บัฝึกอาชพีตรงสาขางานกอ็ยู่ไกลบา้น ถ้าจะไปฝึกกต็้องเช่าหอพกัหรอืบา้นเช่า 
แต่ผูป้กครองกไ็ม่ใหไ้ป อยากใหอ้ยู่ฝึกอาชพีใกลบ้า้น นายสมัพนัธ์อธบิายแลว้แต่ผูป้กครองไม่เข้าใจ 
ยนืยนัทีจ่ะใหฝึ้กใกลบ้า้น ถา้ไม่ฝึกใกลบ้า้น   กจ็ะใหพ้กัการเรยีนหรอืลาออก 

5. การบริหารจดัการในสถานศึกษา 

 ครหูลายคนทีไ่ดร้บัมอบหมายใหอ้อกนิเทศการฝึกอาชพี แจง้ใหง้านทวภิาคทีราบถงึปัญหาใน
การออกนิเทศการฝึกอาชีพว่า ไม่มรีถยนต์ไปนิเทศการฝึกอาชพี เนื่องจากช่วงเวลาที่ครูจะออกไป
นิเทศ รถยนต์ของวทิยาลยักไ็ปราชการอื่น ในช่วงเวลาทีร่ถยนต์ของวทิยาลยัว่าง คนขบัรถยนต์ของ
วทิยาลยักไ็ม่ว่างตอ้งขบัรถยนตไ์ปราชการอื่น (กรณีรถยนตเ์หลอืแต่ไม่มคีนขบัรถ) 
 
 
 

 


